
 

 

 

ضوری و تشکیل پرونده برنامه زمانبندی مراجعه ح  

  1399-1400سال تحصیلی  دکتریمقطع ) ساکن تهران(بومی  پذیرفته شدگان 

 معاونت آموزشی           

 

 1399ماه آبان 

 

 

 آدرس و شماره تماس ساعت مراجعه بر اساس رشته  زمان مراجعه دانشکده

 اقتصاد

 -بازارها و مالیه نفت و گاز گرایشنفت و گاز رشته :  اقتصاد  11/08/99شنبه مورخ یک

 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی -علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
 14صبح لغایت  8

 یابان احمد قصیرخنبش  –خیابان شهید بهشتی 

علوم  –رشته : علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی   12/08/99دوشنبه مورخ   88725400-1

 اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی

 بیمه اکو آموزش عالی موسسه
 بیمه :رشته 11/08/99شنبه مورخ یک

 
14صبح لغایت  8  

 چهکو نبش -گنجوی نظامی خیابان-خیابان توانیر-ولیعصر خیابان

 پیکر هفت

88770011-19 

ادبیات فارسی و زبان های 

 خارجی

 

 -زبان و ادبیات فارسی -زبان انگلیسی آموزشرشته های:    11/08/99مورخ  شنبهیک

                        زبانشناسی -یعربزبان و ادبیات 
 14صبح لغایت  8

 یخیابان عالمه طباطبایی جنوب -پل مدیریت – بزرگراه شهید چمران

88692345-9 
 ترجمه-فلسفه عصر جدید  -فلسفه تطبیقی   رشته های: 12/08/99شنبه مورخ دو

 الهیات و معارف اسالمی
 وحدیث قرآن علوم  :  شتهر  11/08/99شنبه مورخ یک

 
14صبح لغایت  8  

  میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 48390000 

 علوم اجتماعی  

 -جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی:  رشته  11/08/99 ه مورخشنبیک

14صبح لغایت  8 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی  
 )کتابی( خیابان گل نبی -خیابان شریعتیقاطع بزرگراه شهید همت وت

22223001-4 
 شهرسازی -رفاه اجتماعی -: مددکاری اجتماعیرشته   12/08/99شنبه مورخ دو 

14صبح لغایت  8 علوم ارتباطات:  رشته  11/08/99شنبه مورخ یک علوم ارتباطات  
 میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 44737510-19 

14صبح لغایت  8 مدیریت ورزشیرشته های:    11/08/99 شنبه مورخیک  تربیت بدنی و علوم ورزشی  

-ورودی غربی ورزشگاه آزادی–انتهای اتوبان شهید حکیم غرب 

 روبروی هتل المپیک

44118629-30  



 

 

 

ضوری و تشکیل پرونده برنامه زمانبندی مراجعه ح  

  1399-1400سال تحصیلی  دکتریمقطع ) ساکن تهران(بومی  پذیرفته شدگان 

 معاونت آموزشی           

 

 1399ماه آبان 

 

 

 

 حقوق و علوم سیاسی

 حقوق خصوصی -حقوق عمومی -ن الملل: روابط بیرشته  11/08/99شنبه مورخ یک

14صبح لغایت  8  
 میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

 44737510-19 

 حقوق بین الملل عمومی -حقوق جزا و جرم شناسی: رشته  12/08/99شنبه مورخ دو

 مطالعات منطقه ای –

علوم  -گرایش اندیشه های سیاسی علوم سیاسی : رشته 14/08/99شنبه مورخ چهار

 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز -سیاسی گرایش مسائل ایران 

 مدیریت و حسابداری

مدیریت بازرگانی گرایشهای رفتار سازمانی، رشته:  11/08/99یکشنبه مورخ 

  مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق -اریابی و سیاستگذاری بازرگانیباز

14صبح لغایت  8  

 میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

44737510-19 

 

مدیریت صنعتی  -مالی گرایش مهندسی مالیرشته:  12/08/99شنبه مورخ دو

 گردشگری -حسابداری -گرایشهای تولید و تحقیق

منابع انسانی، تطبیقی  مدیریت دولتی گرایشهای رشته: 14/08/99شنبه مورخ چهار

مدیریت فناوری  - و خط مشی گذاری و رفتار سازمانی و توسعه، تصمیم گیری

 گرایش مدیریت خدمات 

 روانشناسی و علوم تربیتی

سنجش و -علیم و تربیتفلسفه ت-: مدیریت آموزشی رشته  11/08/99یکشنبه مورخ 

 اندازه گیری

14صبح لغایت  8  
 میدان دهکده –دهکده المپیک  -انتهای بزرگراه همت غرب 

48390000 
 مشاوره -امه ریزی درسیبرن -تکنولوژی آموزشی:  رشته  12/08/99شنبه مورخ دو

روانشناسی  -روانشناسی تربیتی – رشته : روانشناسی 14/08/99شنبه مورخ چهار

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی -بالینی

 


