
 

 

 

 

 برنامه زمان بندی مصاحبه علمی متقاضیان دکتری بدون آزمون )سهمیه استعداد درخشان(     

 99-1400سال تحصیلی   

 
 

 ردیف رشته تحصیلی دانشکده  تاریخ مصاحبه

99مهرماه  8و  7 بازار ها و مالیه نفت و گاز -گازاقتصاد نفت و  اقتصاد   1 

99مهر ماه  13و  12 توسعه اقتصادی -علوم اقتصادی اقتصاد   2 

99مهرماه  8و  7 اقتصاد مالی -علوم اقتصادی اقتصاد   3 

99مهرماه  8و  7  4 زبان و ادبیات فارسی ادبیات و زبان های خارجی 

99 مهر ماه 10و  9  5 ترجمه ادبیات و زبان های خارجی 

 6 فلسفه تطبیقی ادبیات و زبان های خارجی 99مهرماه  8 و 7

99مهرماه  8و  7  7 علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسالمی 

99مهر ماه  10و  9  8 تکنولوژی آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهر ماه  10و  9  9 روانشناسی روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهرماه  8و  7  10 روانشناسی بالینی روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهرماه  8و  7  11 روانشناسی تربیتی روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهر ماه  10و  9  12 مدیریت آموزشی  روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهر ماه  10و  9   13 مشاوره روانشناسی و علوم تربیتی 

99مهرماه  8و  7  14 حقوق بین الملل عمومی  حقوق و علوم سیاسی 

99مهرماه  8و  7  15 حقوق جزا و جرم شناسی حقوق و علوم سیاسی 

99مهر ماه  10و  9  16 حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی 

99مهر ماه  10و  9  17 حقوق عمومی حقوق و علوم سیاسی 

99مهرماه  8و  7  18 روابط بین الملل حقوق و علوم سیاسی 

99مهر ماه  10و  9 اندیشه های سیاسی -علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی   19 

99مهرماه  8و  7 مسائل ایران -علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی   20 



 

 

99مهر ماه  10و  9  21 مطالعات منطقه ای حقوق و علوم سیاسی 

99مهرماه  8و  7 جامعه شناسی سیاسی -جامعه شناسی علوم اجتماعی   22 

99مهرماه  8و  7  23 شهرسازی علوم اجتماعی 

99مهر ماه  10و  9 مدیریت سیاست گذاری بازرگانی -مدیریت بازرگانی مدیریت و حسابداری   24 

99مهرماه  8و  7 تصمیم گیری و خط و مشی گذاری -مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری   25 

99مهر ماه  10و  9 مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری   26 

99مهر ماه  10و  9 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی مدیریت و حسابداری   27 

99مهر ماه  10و  9  28 مدیریت ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

 :درج آنها در کارت ورود به جلسه هریک از داوطلبان روز و ساعت دقیق مصاحبه  قابل توجه

 همراجعدستورالعمل مصاحبه آنالین به شده است. برای اطالع و دریافت کارت ورود به جلسه، 

 نمائید.

 معاونت آموزشی دانشگاه 

 گروه استعداد درخشان


