
 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041مقطع دکتری آزمون سال  پذیرفته شدگان

 

 

 نام رشته نام دانشکده

 

 دوره تاریخ و روز مراجعه حضوری

 

 ساعت مراجعه

 

 اقتصاد
 اقتصاد نفت و گاز –ها( علوم اقتصادی ) تمامی گرایش

 

 9-11 روزانه ، شبانه   22/60/1061شنبه سه

 بیمه موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

 03.6-11 روزانه ، شبانه 21/60/1061شنبه دو

 های خارجیو زبانادبیات فارسی 

 19/60/1061شنبه  زبان و ادبیات عربی –زبان و ادبیات فارسی

 03.6-11 ، پردیس دانشگاهیروزانه ، شبانه

 26/60/1061شنبه یک آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -شناسیزبان -ترجمه

 21/60/1061شنبه دو آموزش زبان انگلیسی

 22/60/1061شنبه سه فلسفه منطق فلسفی -لام اسلامیفلسفه و ک -فلسفه هنر



 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041مقطع دکتری آزمون سال  پذیرفته شدگان

 

 

 نام رشته نام دانشکده
 

 دوره تاریخ و روز مراجعه حضوری
 ساعت مراجعه

 

 الهیات و معارف اسلامی
 علوم قرآن و حدیث 

 

 0-11 روزانه، شبانه، پردیس دانشگاهی 29/60/1061شنبه سه

 علوم اجتماعی  

 –شهرسازی 

 ها(گرایشجامعه شناسی)تمامی 

 21/60/1061شنبه دو

 روزانه ، شبانه
11-9 

 
 مددکاری اجتماعی -رفاه اجتماعی

 22/60/1061شنبه سه

 علوم ارتباطات  علوم ارتباطات
 پردیس دانشگاهی 21/60/1061شنبه دو

10-0 
 روزانه 22/60/1061شنبه سه

 مدیریت و حسابداری

تکنولوژی)مدیریت تحقیق  مدیریت-ها(مدیریت صنعتی)تمامی گرایش

مالی  -گردشگری-ها( مدیریت دولتی)تمامی گرایش -و توسعه(

 -ها( مدیریت بازرگانی )تمامی گرایش -حسابداری  -مهندسی مالی()

 مدیریت فناوری اطلاعات) مدیریت خدمات و توسعه فناوری(

 

 

 

 26/60/1061یکشنبه 
 روزانه، شبانه 

 
11-03.6 



 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041مقطع دکتری آزمون سال  پذیرفته شدگان

 

 

 نام رشته نام دانشکده
 تاریخ و روز مراجعه حضوری

 دوره
 ساعت مراجعه

 

 حقوق و علوم سیاسی

 -حقوق بین الملل عمومی -حقوق جزا و جرم شناسی –حقوق عمومی 

علوم سیاسی )تمامی  -مطالعات منطقه ای -حقوق خصوصی

روابط بین  -مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز-ها(گرایش

 الملل

 

 

 20/60/1061دوشنبه 

 29/60/1061شنبه سه

 

 03.6-11 دانشگاهی پردیسشبانه ،  روزانه،

 روانشناسی و علوم تربیتی

 19/60/1061شنبه  آموزش عالی -مدیریت آموزشی 

 03.6-11 دانشگاهی روزانه، پردیس

 26/60/1061یکشنبه  برنامه ریزی درسی -روانشناسی تربیتی 

 21/60/1061دوشنبه  فلسفه تعلیم و تربیت

 22/60/1061شنبه سه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -سنجش و اندازه گیری

 22/60/1061شنبه یک روانشناسی -مشاوره 

 20/60/1061دوشنبه  تکنولوژی آموزشی 

 29/60/1061شنبه سه روانشناسی بالینی

 مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 21/60/1061دوشنبه 
 03.6-11 دانشگاهی وزانه، پردیسر

 

 


