
 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  1 صفحه

 بسمه تعالی

 جلسه آزمون شفاهی و محل برگزاری برنامه زمانبندی پنجم:اطالعیه 

  1398پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان )برگزیدگان علمی( دوره های دکتری تخصصی سال  

 (1398خردادماه  20)تاریخ انتشار 

 

و جلسه پرونده الکترونیکی  اولیه م نتیجه بررسیدرخصوص اعال( 1398خرداد  7)تاریخ انتشار  چهارمو انتشار اطالعیه پیر

آنان  ارسالیوضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که  می رساند به اطالعبدین وسیله داوطلبان آزمون شفاهی 

 اعالم شده است و مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی هستند "تایید"سامانه جامع دانشگاهی)گلستان(  در

 ست طبق جدول زمانبندی زیر برای شرکت در جلسه مذکور به دانشگاه و محل مربوط مراجعه نمایند.ضروری ا

به محل   آزمون شفاهیکلیه داوطلبان ملزم هستند طبق جدول زمانبندی زیر برای تکمیل پرونده و شرکت در جلسه  -1

 .وطلب به منزله انصراف تلقی خواهد شدبرگزاری مصاحبه در دانشگاه به شرح زیر مراجعه نمایند و عدم مراجعه دا

کرده اند  بارگزاریو کلیه مدارکی که داوطلبان در هنگام ثبت نام در سامانه مذکور  رائه گواهی ثبت نام، اصل کارت ملیا-2

 .در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی ضروری است

بخش آموزش  ،وبگاه دانشگاهاز طریق  1398سال   مردادماهنتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی حداکثر تا پایان -3

اعالم خواهد شد. لذا از داوطلبان سامانه جامع دانشگاهی )گلستان( یا  http://www.modares.ac.ir/eduبه نشانی

 .دداری نماینددرخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خو

 پژوهشی و مصاحبه علمی( ،)بررسی سوابق آموزشیمحل تشكیل پرونده و برگزاری جلسه آزمون شفاهی -4

 محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی دانشكده

  / مدیریت و اقتصاد علوم انسانی
اداره  -علوم انسانی  ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

 آموزش 

 اداره آموزش  -، ساختمان خوارزمی٭دانشگاهپردیس مرکزی  حقوق

 علوم پایه/ علوم ریاضی/ علوم زیستی

رشته های های علوم پایه )، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

بر اساس راهنمای نصب شده در محل و رشته علوم پایه و علوم زیستی 

 های علوم ریاضی طبقه چهارم(

پیوتر/ مهندسی صنایع و فنی و مهندسی/ مهندسی برق و کام

سیستم ها/ مهندسی عمران و محیط زیست/مهندسی 

 شیمی/مهندسی مكانیک 

های فنی و مهندسی، ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

عمران و محیط مهندسی صنایع، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی 

زیست، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک )براساس راهنمای نصب 

 محل دانشکده( شده در

 اداره آموزش –، دانشکده هنر ٭پردیس مرکزی دانشگاه هنر و معماری

 تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید چمران -پردیس مرکزی دانشگاه : تهران نشانی٭

http://www.modares.ac.ir/edu


 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  2 صفحه

 

 اداره آموزش –٭پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی 

شهر، بلوار پژوهش، دانشكده کشاورزی دانشگاه  عد از پیكاناتوبان تهران کرج، بنشانی پردیس دانشكده کشاورزی: ٭

 تربیت مدرس

 

  منابع طبیعی وعلوم دریایی

 

اداره  -٭دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه پردیس

 آموزش

طبیعی و  مازندران ـ شهرستان نور، بلوار امام رضا، دانشكده منابع پردیس دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی:نشانی٭

 علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 

 

 به تفکیک رشته/گرایش دانشکده هاجلسه آزمون شفاهی جدول زمانبندی -5

 جدول زمانبندی جلسه آزمون مرحله دوم )مصاحبه علمی(  به تفکیک رشته/ گرایش دانشکده ها

می باشد و در صورتی که روزهای اعالم شده برای جلسه الف( تاریخ و ساعت های اعالم شده در جدول زیر، اولین زمان شروع مصاحبه 

کلیه راه یافتگان کفایت نکند ممکن است جلسه مذکور در روزهای بعد از تاریخ اعالم شده در جدول زیر ادامه یابد. در  آزمون شفاهی

نی صورت لزوم اطالعیه های تکمیلی در این خصوص، در قسمت آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس به نشا

http://www.modares.ac.ir/edu .منتشر خواهد شد 

 ب( اولویت انجام مصاحبه با داوطلبان شهرستانی و سپس بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود

 
 دانشكده علوم انسانی

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 بهتاریخ مصاح

ساعت مراجعه 

و تسلیم 

 مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 82884616  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف  آب و هواشناسی 1
 27/3/98دوشنبه  ی -ط 

 82883639  9:00 8:30 27/3/98دوشنبه  ی -الف  آموزش زبان انگلیسی 2

 82883635  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ض   –الف  آموزش زبان روسی 3
 29/3/98چهارشنبه  ی -ط 

 82883669  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  آموزش زبان فرانسه 4

 پیش از تاریخ -باستان شناسی  5
 82883639  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ض   –الف 
 29/3/98چهارشنبه  ی -ط 

 82884681  9:00 8:30 27/3/98دوشنبه  ی -الف  بعد از اسالم -تاریخ  6

http://www.modares.ac.ir/edu


 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  3 صفحه

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه 

و تسلیم 

 مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 82884681  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  تاریخ اسالم -تاریخ  7

 82883670  9:00 8:30 27/3/98دوشنبه  ی -الف  تكنولوژی آموزشی 8

جامعه شناسی  -جامعه شناسی  9

 سیاسی

 82883670  9:00 8:30 27/3/98دوشنبه  ی -الف 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری 10
 82883676  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف 
27/3/98دوشنبه  ی -ط   

 82883636  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  جغرافیای سیاسی 11

 82883632  9:00 8:30 27/3/98دوشنبه  ض   –الف  روابط بین الملل 12
 28/3/98سه شنبه  ی -ط 

 82884616  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  روانشناسی 13

 زبان شناسی 14
 82883635  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف 
27/3/98دوشنبه  ی -ط   

 82883648  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ی -الف   ان و ادبیات فارسیزب 15

 زبان وادبیات عربی 16
 82883669  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف 
27/3/98دوشنبه  ی -ط   

17 
سنجش از دور و سامانه های اطالعات 

 جغرافیایی

 82883629  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف 
27/3/98دوشنبه  ی -ط   

 اندیشه های سیاسی -علوم سیاسی  18
 82883666  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ض   –الف 
29/3/98چهارشنبه  ی -ط   

 82883666  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف  مسائل ایران -علوم سیاسی  19
27/3/98دوشنبه  ی -ط   

 ناسیزبانش -علوم شناختی  20
 82883635  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ض   –الف 
29/3/98چهارشنبه  ی -ط   

 علوم قرآن و حدیث 21
 82884679  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ض   –الف 
29/3/98چهارشنبه  ی -ط   

 82883666  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ی -الف  منطق -فلسفه  22

 82883670  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  ربیتفلسفه تعلیم و ت 23

 82884679  9:00 8:30 28/3/98سه شنبه  ی -الف  فیزیولوژی ورزشی 24

 مدیریت ورزشی 25
 82884679  9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ض   –الف 
 27/3/98دوشنبه  ی -ط 

حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان  26  82883676 9:00 8:30 26/3/98یک شنبه  ی -الف  
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 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  4 صفحه

 

 

 دانشكده مدیریت و اقتصاد

 تاریخ مصاحبه الفبای فامیلی گرایش –گرایش  عنوان ردیف
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 82883682  8:00 7:30 27/3/98دوشنبه  س –الف  سالمت اقتصاد - اقتصاد 1

 28/3/98سه شنبه  ی -ش 

 82883673  8:00 7:30 25/3/98شنبه  س –الف  فناوری و علم سیاستگذاری 2

 26/3/98یک شنبه  ی -ش 

 - شناسی دانش و اطالعات علم 3

 دانش و اطالعات مدیریت

 82883673  8:00 7:30 26/3/98یک شنبه  س –الف 

 27/3/98دوشنبه  ی -ش 

 82883682  8:00 7:30 27/3/98دوشنبه  س –الف  پولی اقتصاد - اقتصادی علوم 4

 28/3/98سه شنبه  ی -ش 

 منابع مدیریت - دولتی مدیریت 5

 انسانی

 

 82883684  8:00 7:30 26/3/98یک شنبه  س –الف 
 27/3/98دوشنبه  ی -ش 

 راهبردی مدیریت 6

 

 82883656  8:00 7:30 26/3/98یک شنبه  س –الف 
 27/3/98نبه دوش ی -ش 

 درعملیات تحقیق - صنعتی مدیریت 7
 82883684  8:00 7:30 25/3/98شنبه  س –الف 

 26/3/98یک شنبه  ی -ش 

 

  دانشكده حقوق

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه 

و تسلیم 

 مدارک

 ساعت مصاحبه
شماره تماس 

 کارشناسان

 یخصوص حقوق 1
27/3/98دوشنبه  خ -الف   8:30 – 7:30 18:00 – 8:30 

82884228 
 8:30 – 18:00 7:30 – 8:30 28/3/98سه شنبه  ی -د 

 شناسی جرم و کیفری حقوق 2
 8:30 – 18:00 7:30 – 8:30 03/04/98دوشنبه  غ -الف 

 8:30 – 18:00 7:30 – 8:30 04/04/98سه شنبه  ی -ف 
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 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  5 صفحه

 پایه   دانشكده علوم

الفبای  گرایش –گرایش  عنوان ردیف

 فامیلی

ساعت مراجعه  تاریخ مصاحبه

و تسلیم 

 مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 آلی شیمی - شیمی 1
 ق -الف

 29/03/98چهارشنبه 
11:00 – 8:00  8:30 

82884772 

82884454 

82883470 

 14:00 11:00 -14:00 ی -ک 

 زیهتج شیمی - شیمی 2
 8:30  8:00 – 11:00 29/03/98چهارشنبه  س –الف 

 14:00 11:00 -14:00 ی -ش 

 فیزیک شیمی - شیمی 3
 ش –الف 

 

 

 8:30  8:00 – 11:00 29/03/98چهارشنبه 

 14:00 11:00 -14:00 ی -ص

 8:30  8:00 – 14:00 29/03/98چهارشنبه  ی -الف  معدنی شیمی - شیمی 4

 پترولوژی - نزمی علوم 5
 26/3/98یک شنبه  ع -الف 

11:00 – 8:00  8:30 

 14:00  11:00 – 14:00 ی -غ 

 اقتصادی شناسی زمین - زمین علوم 6
 8:30  8:00 – 14:00 26/3/98یک شنبه  س -الف 

 8:30  8:00 – 14:00 27/3/98دوشنبه  ی -ش 

 مهندسی شناسی زمین - زمین علوم 7
 26/3/98نبه یک ش س -الف 

11:00 – 8:00  8:30 

 14:00  11:00 – 14:00 ی -ش 

 لیزر و اپتیک - فیزیک 8
 8:30  8:00 – 14:00 27/3/98دوشنبه  ش -الف 

 8:30  8:00 – 14:00 28/3/98سه شنبه  ی -ص 

 میدان نظریه و بنیادی ذرات - فیزیک 9

 ها

 28/3/98سه شنبه  ح-الف
11:00 – 8:00  8:30 

 14:00  11:00 – 14:00 ی -خ 

 چگال ماده فیزیک - فیزیک 10
 8:30  8:00 – 11:00 28/3/98سه شنبه  ک –الف 

 14:00  11:00 – 14:00 ی –گ 

 

 دانشكده علوم ریاضی

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه 

 و تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

ماس شماره ت

 کارشناسان

  8:30- 17:00 8:00 27/3/98دوشنبه  ش -الف  آنالیز - ریاضی 1

82884437 

82884275 

  8:30- 17:00 8:00 28/3/98سه شنبه  ی -ص 

  8:30- 17:00 8:00 27/3/98دوشنبه  ش -الف  جبر - ریاضی 2

  8:30- 17:00 8:00 28/3/98سه شنبه  ی -ص 

  8:30- 17:00 8:00 27/3/98دوشنبه  ش -الف  (پولوژیتو) هندسه - ریاضی 3

  8:30- 17:00 8:00 28/3/98سه شنبه  ی -ص 

 82884456  8:30- 18:00 8:00 27/3/98دوشنبه  ی -الف  کاربردی ریاضی 4

  8:30- 13:00 8:00 28/3/98سه شنبه 
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 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  6 صفحه

 

 

 دانشكده علوم زیستی

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 امیلیف
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه 

 و تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 بیوشیمی 1
 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 27/03/98دوشنبه  ح -الف 

82884459 

82884767 

82884766 

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 27/03/98دوشنبه  ع -خ 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 28/03/98سه شنبه  ی -غ 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 28/03/98سه شنبه  ض -الف  بیوفیزیک 2

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 28/03/98سه شنبه  ی -ط 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 26/03/98یک شنبه  ل -الف  (بیوتكنولوژی نانو) فناوری زیست ریز 3

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -م 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 26/03/98یک شنبه  ظ -الف  سیستماتیک - گیاهی شناسی زیست 4

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -ع 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 27/03/98دوشنبه  ر -الف  فیزیولوژی - گیاهی شناسی زیست 5

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 27/03/98شنبه دو ی -ز 

 مولكولی ژنتیک 6
 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 28/03/98سه شنبه  ظ -الف 

  14:00 – 17:00 13:30 – 14:00 28/03/98سه شنبه  ق -ع 

 8:30 – 12:30 8:00 – 8:30 29/03/98چهارشنبه  ی -ک 

 

 دانشكده فنی و مهندسی

 گرایش –رایش گ عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 ساعت مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

1 
 خوردگی - مواد و متالورژی مهندسی

 سطح مهندسی و پوشش و

  8:00  8:00 26/03/98یک شنبه  خ -الف 

82883530 

 10:00 10:00 26/03/98یک شنبه  ض -د 

  13.30  13.30 26/03/98 یک شنبه ی  –ط 

 سرامیک - مواد و متالورژی مهندسی 2

  8:00  8:00 26/03/98یک شنبه  ژ -الف 

 10:00 10:00 26/03/98یک شنبه  ف -س 

  13.30  13.30 26/03/98یک شنبه  ی -ق 

3 
 شناسایی - مواد و متالورژی مهندسی

 مواد انتخاب و

  8:00  8:00 26/03/98یک شنبه  ژ -الف 

 10:00 10:00 26/03/98یک شنبه  غ -س 

  13.30  13.30 26/03/98یک شنبه  ی -ف 

4 
 مواد استخراج - معدن مهندسی

 معدنی

  8:00  8:00 26/03/98یک شنبه  خ -الف 

 10:00 10:00 26/03/98یک شنبه  غ -د 

  13.30  13.30 26/03/98یک شنبه  ی  –ف 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  7 صفحه

 

 هندسی برق و کامپیوتردانشكده م

 

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف  الكترونیک - برق مهندسی 1

82885040 

82884952 

 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف  قدرت - برق مهندسی 2

 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف  کنترل - برق مهندسی 3

 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف  (سیستم) مخابرات - برق مهندسی 4

 و میدان) مخابرات - برق مهندسی 5

 (امواج
 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف 

 8:30 7:30 26/03/98نبه یک ش ی -الف  بیوالكتریک - پزشكی مهندسی 6

 8:30 7:30 26/03/98یک شنبه  ی -الف  افزار نرم - کامپیوتر مهندسی 7

 

 

 دانشكده مهندسی عمران و محیط زیست 
 

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه 

و تسلیم 

 مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 8:00 – 12:30 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  نقل و حمل - عمران مهندسی 1

15:00 – 13:30 

82883515 

 ترابری و راه - عمران مهندسی 2
 8:00 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ع –الف 

 27/03/98دوشنبه  ی -غ 

 ژئوتكنیک - عمران مهندسی 3

 26/03/98یک شنبه  ح –الف 

12:00 – 8:00 12:00 –  9:00 

16:30 – 13:30 

 27/03/98دوشنبه  ش –خ 

 28/03/98سه شنبه  ع –ص 

 29/03/98چهارشنبه  ی -غ 

 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  سازه - عمران مهندسی 4
12:30 – 8:00 

16:00 –  14:00 

 سازه و آب مهندسی - عمران مهندسی 5

 هیدرولیكی های

 9:00 – 13:00 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی - الف

 9:00 – 15:00 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  زلزله مهندسی - عمران مهندسی 6

 محیط مهندسی - عمران مهندسی 7

 زیست

 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف 

14:00 – 13:00 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  8 صفحه

 دانشكده مهندسی شیمی

 گرایش –گرایش  عنوان یفرد
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت 

مراجعه و 

 تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 پلیمر مهندسی 1
 82884953 9:00 – 12:00 8:00 – 9:00 26/03/98یک شنبه  س -الف 

 82884953 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -ش 

 شیمی مهندسی 2
 82884953 9:00 – 12:00 8:00 – 9:00 26/03/98یک شنبه  س -الف 

 82884953 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -ش 

 بیوتكنولوژی - شیمی مهندسی 3
 82884953 9:00 – 12:00 8:00 – 9:00 26/03/98یک شنبه  س -الف 

 82884953 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -ش 

 مخازن - نفت مهندسی 4
 82884953 9:00 – 12:00 8:00 – 9:00 26/03/98یک شنبه  س -الف 

 82884953 14:00 – 17:00 13:00 – 14:00 26/03/98یک شنبه  ی -ش 

 

 دانشكده مهندسی صنایع
 

الفبای  گرایش –گرایش  عنوان ردیف

 فامیلی

 ساعت مراجعه و تاریخ مصاحبه

 تسلیم مدارک

شماره تماس  ساعت مصاحبه

 کارشناسان

 صنایع مهندسی 1

  9:00 – 12:30  8:30 – 11:30 26/03/98یک شنبه  ژ -الف 

82884910 

14:30 – 13:30 17:00 – 14:00  

  9:00 – 12:30  8:30 – 11:30 27/03/98دو شنبه  ی -س 

14:30 – 13:30 17:00 – 14:00  

 مدیریت - اطالعات فناوری سیمهند 2

 اطالعاتی سیستمهای
  8:30 – 12:30 28/03/98سه شنبه  ی -الف 

12:30 – 9:00  

16:00 – 14:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  9 صفحه

 دانشكده مهندسی مكانیک 
 

 گرایش –گرایش  عنوان ردیف
الفبای 

 فامیلی
 تاریخ مصاحبه

ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 ساعت مصاحبه

تماس  شماره

 کارشناسان

 انرژی تبدیل - مكانیک مهندسی 1
 8:30 – 10:30 7:40 26/03/98یک شنبه  ر -الف 

82883519 

 

  10:45 – 12:30 9:30 26/03/98یک شنبه  ق -ز 

  13:30 – 15:15 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -ک 

 8:30 8:00 26/03/98یک شنبه  ض -الف  تولید و ساخت - مكانیک مهندسی 2

 8:30 8:00 27/03/98دو شنبه  ی -ط 

3 

 کاربردی طراحی - مكانیک مهندسی

 و

 کاربردی طراحی - مكانیک مهندسی

 (ارتعاشات و کنترل دینامیک، زمینه)

 8:30 – 10:30 8:00 – 9:30 26/03/98یک شنبه  ث –الف 

9:30 – 11:00 26/03/98یک شنبه  ر –ج   12:30 – 10:45  

11:00 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ش –ز   15:30 – 13:45  

 8:30 – 10:30 8:00 – 9:30 27/03/98دو شنبه  ک –ص 

9:30 – 11:00 27/03/98دو شنبه  ن -گ   12:30 – 10:45  

11:00 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ی -و   15:30 – 13:45  

 10:00 9:00 26/03/98نبه یک ش ز -الف  آئرودینامیک - فضا هوا مهندسی 4

 10:00 9:00 27/03/98دو شنبه  ی -س 

 10:00 9:00 26/03/98یک شنبه  ز -الف  جلوبرندگی - فضا هوا مهندسی 5

 10:00 9:00 27/03/98دو شنبه  ی -س 

 و پرواز دینامیک - فضا هوا مهندسی 6

 کنترل

 10:00 9:00 26/03/98یک شنبه  س -الف 

 10:00 9:00 27/03/98دو شنبه  ی -ش 

 10:00 9:00 26/03/98یک شنبه  ر -الف  هوایی های سازه - فضا هوا مهندسی 7

 10:00 9:00 27/03/98دو شنبه  ی -ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  10 صفحه

 دانشكده کشاورزی 

ساعت مراجعه و  تاریخ مصاحبه الفبای فامیلی گرایش –گرایش  عنوان ردیف

 تسلیم مدارک

شماره تماس  هساعت مصاحب

 کارشناسان

1 
 منابع اقتصاد - کشاورزی اقتصاد

 زیست محیط و طبیعی

  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  چ-الف 
12:30 – 9:00 

 س -ح  48292033  14:00 – 17:00

  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ف -ش 
12:30 – 9:00 

 ی -ق  14:00 – 17:00

2 
 وتوسعه سیاست - ورزیکشا اقتصاد

 کشاورزی

  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  چ -الف 
12:00 – 9:00 

 س - ح 48292033 13:30 – 16:30

  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ف -ش 
12:00 – 9:00 

 ی -ق  13:30 – 16:30

3 
 گیاهان اکولوژی - آگروتكنولوژی

 زراعی

 ش -الف 
  8:30 – 12:00 28/03/98سه شنبه 

12:30 – 9:00 

17:00 – 14:00 

48292179 
 ی -ص 

 گیاهی شناسی بیماری 4

  8:30 – 12:00 28/03/98سه شنبه  پ -الف 
12:30 – 9:00 

 ز - ت 48292444 14:00 – 17:00

  8:30 – 12:00 29/03/98چهار شنبه  ک -ژ 
12:30 – 9:00 

 ی -گ  14:00 – 17:00

 کشاورزی بیوتكنولوژی 5

  9:00 – 11:00  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ص -چ 

48292492 
  11:00 – 13:00  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  گ -ض 

 14:30 – 16:30  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ج  –الف 

 16:30 – 18:30  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ی -ل 

6 
 - پایدار کشاورزی آموزش و ترویج

 طبیعی منابع و پایدار کشاورزی ترویج

  8:30 – 12:00 25/03/98شنبه  ع -الف  
12:30 – 9:00 

17:00 – 14:00 

48292062 

 ی -غ  48292511

 کشاورزی شناسی حشره 7

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ص -الف 

17:00 – 14:00 92430482  

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ی -ض 

17:00 – 14:00 

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  گیاهی نژادی به و ژنتیک 8

17:00 – 14:00 

48292138 

  8:30 – 12:00 29/03/98چهار شنبه  غ -الف   دام تغذیه - دامی علوم 9
12:30 – 8:30 

16:30 – 13:30 

48292377 
 ی -ف 

  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  طیور تغذیه - دامی علوم 10
12:00 – 9:00 

 

48292062 

48292511 

 
11 

 و دام اصالح و ژنتیک - دامی علوم

 طیور

 8:30 – 12:30  8:00 – 12:00 28/03/98سه شنبه  ع -الف 

16:30 – 13:30 

48292377 
 ی -غ 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  11 صفحه

 تاریخ مصاحبه الفبای فامیلی گرایش –گرایش  عنوان ردیف
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک
 ساعت مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 طیور و دام فیزیولوژی - دامی علوم 12

 48292062 14:00 – 16:00  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ذ -الف 

48292511 

 

  8:30 – 0012: 27/03/98دو شنبه  ظ -ر 
12:00 – 9:00 

 ی -ع  14:00 – 16:00

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  آبی های سازه - آب مهندسی و علوم 13

17:00 – 14:00 

48292577 

14 

 و اصالح - باغبانی مهندسی و علوم

 باغبانی گیاهان بیوتكنولوژی

 

 

 9:00 – 12:30  8:30 – 0012: 28/03/98سه شنبه  چ -الف 

 ض - ح 48292553 14:00 – 17:00

  8:30 – 12:00 29/03/98چهار شنبه  ق -ط 
12:30 – 9:00 

 ی -ک  14:00 – 17:00

15 
 - غذایی صنایع مهندسی و علوم

 غذایی مواد فناوری

 9:00 – 12:00  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  چ -الف 

 س - ح 48292612 13:30 – 16:30

 9:00 – 12:00  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ف -ش 

 ی  –ق  13:30 – 16:30

16 
 فناوری زیست و حاصلخیزی مدیریت

 تغذیه و حاصلخیزی شیمی،) خاک

 (گیاه

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 28/03/98سه شنبه  س -الف 
22784829  

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 29/03/98چهار شنبه  ی -ش 

17 
 طراحی -بیوسیستم مكانیک مهندسی

 کشاورزی های ماشین

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  خ -الف 

 ش -د  48292312 14:00 – 17:00

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ق -ص 

17:00 – 14:00 
 ی -ک 

18 
 انرژی - بیوسیستم مكانیک مهندسی

 تجدیدپذیر های

  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  خ -الف 
12:30 – 9:00 

 ش -د  48292312 14:00 – 17:00

  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ق -ص 
12:30 – 9:00 

 ی -ک  14:00 – 17:00

19 
 - بیوسیستم مكانیک مهندسی

 برداشت از پس فناوری

  8:30 – 12:00 26/03/98یک شنبه  خ -الف 
12:30 – 9:00 

 ش -د  48292312 14:00 – 17:00

 9:00 – 12:30  8:30 – 12:00 27/03/98دو شنبه  ق -ص 

 ی -ک  14:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  12 صفحه

  دانشكده منابع طبیعی

 صاحبهتاریخ م الفبای فامیلی گرایش –گرایش  عنوان ردیف
ساعت مراجعه و 

 تسلیم مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

1 
 جانوران - دریا شناسی زیست

 دریایی
 ی -الف 

 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 
4068996-0912 

 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

 حفاظت - آبخیز مهندسی و علوم 2

 خاک و آب
 0911-2259121 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه  ی -الف 

 مدیریت - آبخیز مهندسی و علوم 3

 آبخیز های حوزه
 09112259121 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه  ی -الف 

4 
 علوم - جنگل مهندسی و علوم

 جنگل زیستی
 ی -الف 

 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 
44999092-011 

 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

5 
 تمدیری - جنگل مهندسی و علوم

 جنگل
 ی -الف 

 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 
44999092-011 

 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

6 
 تكثیر - شیالت مهندسی و علوم

 آبزیان پرورش و
 011-44999160 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف 

 فرآوری - شیالت مهندسی و علوم 7

 شیالتی محصوالت

 011-44999161 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف 

 ی -الف  زیست محیط مهندسی و علوم 8
 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 

44999117- 011  
 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

 011-44999089 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  مرتع مهندسی و علوم 9

10 
 فرآورده و چوب صنایع مهندسی

 سلولزی صنایع - سلولزی های
 ی -لف ا

 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 
3010219-0915  

 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

11 
 فرآورده و چوب صنایع مهندسی

 های کامپوزیت - سلولزی های

 لیگنوسلولزی

 ی -الف 
 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه 

3010219-0915  
 9:00 8:00 27/03/98دو شنبه 

 

 

 

 

 

 



 

 1398تخصصی  سال برگزیدگان علمی دوره های  دکتری  و محل برگزاری جلسه آزمون شفاهی  برنامه زمانبندی درخصوص اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس

 "های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری –معاونت آموزشی  "
 20/3/1398تاریخ انتشار 

 13از  13 صفحه

  دانشكده هنر

 تاریخ مصاحبه الفبای فامیلی گرایش –گرایش  انعنو ردیف

ساعت مراجعه 

و تسلیم 

 مدارک

ساعت 

 مصاحبه

شماره تماس 

 کارشناسان

 82883718 9:00 8:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  هنر پژوهش 1

 82883718 17 15 27/03/98دو شنبه  ی -الف  شهرسازی 2

 82883796   8:30 8:00 26/03/98یک شنبه  ی -الف  ساخت و پروژه مدیریت 3

96828837 17 15 27/03/98دو شنبه  ی -الف معماری 4  

 82883796 16 13 27/03/98دو شنبه  ی -الف  منظر معماری 5

 


