
مکان مصاحبهتاریخ مصاحبهکد رشتهرشته تحصيليردیف

41701396/04/15مهندسي صنایع1
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

40861396/04/15مهندسي پليمر2
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

41901396/04/15(مخازن ) مهندسي نفت 3
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

38121396/04/15ساخت و توليد-  مهندسي مکانيک 4
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

40011396/04/15مهندسي هوافضا گرایش آئرودیناميک5
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

40981396/04/15گرایش آب و فاضالب- مهندسي محيط زیست6
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

40931396/04/15گرایش منابع آب- مهندسي محيط زیست7
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

41031396/04/15گرایش آلودگي هوا- مهندسي محيط زیست8
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

44551396/04/15مهندسي سيستم های انرژی گرایش انرژی و محيط زیست9
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

23071396/04/15گرایش برنامه ریزی- محيط زیست10
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

32821396/04/15(نانو سوپرا ملکول-علوم و فناوری نانو )-نانوشيمي11
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

26631396/04/15شيمي پليمر12
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

19851396/04/16حقوق خصوصي13
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

19041396/04/16حقوق عمومي14
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

19481396/04/16حقوق بين الملل عمومي15
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

19341396/04/16حقوق جزا و جرم شناسي16
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

53911396/04/16آموزش زبان انگليسي17
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

54001396/04/16زبان وادبيات  انگليسي18
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

10961396/04/16زبان وادبيات  فارسي19
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش
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52001396/04/16پژوهش هنر20
 پردیس البرز 2 طبقه ۲۵۶بلوار کشاورز نرسيده به خيابان قدس پالك : تهران 

دانشگاه تهران

18691396/04/16روانشناسي عمومي21
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

17741396/04/16روانشناسي تربيتي22
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

51461396/04/16معماری23
 پردیس البرز 2 طبقه ۲۵۶بلوار کشاورز نرسيده به خيابان قدس پالك : تهران 

دانشگاه تهران

11691396/04/17(اقليم  شناسي )آب و هواشناسي 24
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

11141396/04/17جغرافيای سياسي25
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

11301396/04/17جغرافيا و برنامه ریزی شهری26
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

11411396/04/17جغرافيا و برنامه ریزی روستایي27
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

11551396/04/17ژئومورفولوژی28
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

13741396/04/17مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحي- مدیریت ورزشي 29
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

13811396/04/17مدیریت ورزشي گرایش مدیریت بازاریابي و رسانه ها در ورزش30
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

31
مدیریت ورزشي گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای 

ورزشي
13781396/04/17

ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

14241396/04/17فيزیولوژی ورزشي گرایش فيزیولوژی ورزشي عصبي عضالني32
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

14341396/04/17فيزیولوژی ورزشي گرایش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي33
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

14301396/04/17فيزیولوژی ورزشي گرایش قلب و عروق و تنفس34
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

14481396/04/17آسيب شناسي ورزشي  وحرکات اصالحي گرایش امداد گری ورزشي35
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

14461396/04/17آسيب شناسي ورزشي  وحرکات اصالحي گرایش حرکات اصالحي36
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

18891396/04/17علم اطالعات و دانش شناسي با گرایش بازیابي اطالعات و دانش37
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

27321396/04/17علوم سلولي و مولکولي-  زیست شناسي 38
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

32931396/04/18بيوانفورماتيک39
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

20841396/04/18مدیریت بازرگاني گرایش مدیریت بازاریابي40
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)
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20861396/04/18مدیریت بازرگاني گرایش مدیریت سياستگذاری بازرگاني41
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

21361396/04/18مدیریت دولتي گرایش تصميم گيری و خط مشي گذاری عمومي42
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

22051396/04/18مدیریت گرایش مدیریت رسانه ای43
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

21851396/04/18مدیریت گرایش توليد و عمليات44
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

21881396/04/18مدیریت گرایش تحقيق در عمليات45
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

22691396/04/18کارآفریني46
ابتدای خيابان شهيد فرشي مقدم - (امير آباد)خيابان کارگر شمالي. تهران

دانشکده کار آفریني-(شانزدهم)

22391396/04/18مهندس مالي47
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

22611396/04/18حسابداری48
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

13221396/04/18اقتصاد سنجي49
دفتر -جنب سينما بلوار -  آذر 16تقاطع خيابان - بلوار کشاورز :  تهران

278پالك - پردیس بين المللي کيش

 صبح در محل مصاحبه حضورداشته باشند8:30داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه دکتری تخصصی در روز مصاحبه  ساعت : 1نکته 

 همراه خود داشته باشند97-1396داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه مدارک خود را بر اساس دستور العمل پذیرش دکتری  . 2نکته 

. را همراه خود داشته باشند3داوطلبان گرامی فرم شماره  . 3نکته 
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