
 79 دکتری مصاحبه بندیزمان

 دانشکده مهندسی برق:

 شود.برگزار می 7931تیرماه  6و  5شنبه و چهارشنبه مورخ ای رشته مهندسی برق در روزهای سهکلیه گرایشه مصاحبه

 دانشکده ریاضی:

 71الی  8ساعت از  7931تیر ماه  71الی  3شنبه ریاضی در روزهای شنبه الی سه هایشتهزمان مصاحبه کلیه گرایشهای ر

 شود.صبح برگزار می

 دانشکده مهندسی کامپیوتر: 

 18/9/31گرایشهای معماری سیستمهای کامپیوتری و نرم افزار صبح دوشنبه مورخ 

 18/9/31های کامپیوتری بعدازظهر دوشنبه مورخ گرایش شبکه

 13/9/31شنبه مورخ گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز صبح سه

 :دانشکده مهندسی خودرو

 دوره رشته و گرایش
زمان تشکیل 

 پرونده
 زمان مصاحبه

ساعت 

 مصاحبه

طراحی سیستمهای دینامیکی  –سی مکانیک مهند

 خودرو

روزانه، نوبت دوم، 

 پردیس و ممتاز
 74 19/4/31شنبه  71/4/31یکشنبه 

 سازه و بدنه خودرو –مهندسی مکانیک 
روزانه، نوبت دوم، 

 پردیس و ممتاز
 74 14/4/31یکشنبه 73/4/31شنبه سه

 قوای محرکه خودرو –مهندسی مکانیک 
روزانه، نوبت دوم، 

 پردیس و ممتاز
 74 15/4/31دوشنبه  12/4/31چهارشنبه 

 

 :پیشرفتدانشکده مهندسی 

 ساعت مصاحبه زمان مصاحبه زمان تشکیل پرونده دوره رشته و گرایش

 8-76 18/9/31شنبه دو 73/9/31 شنبه روزانه، نوبت دوم، پردیس و ممتاز مدیریت تکنولوژی

 8-76 13/9/31شنبهسه 73/9/31شنبه  روزانه، نوبت دوم، پردیس و ممتاز سیاستگذاری علم و فناوری

 8-76 92/9/31شنبه چهار 73/9/31شنبه  روزانه، نوبت دوم، پردیس و ممتاز مدیریت سازمانهای دولتی

دقیق مصاحبه به اطالع متقاضیان خواهد رسید. همچنین عدم تشکیل بندی شایان ذکر است پس از دریافت پرونده، زمان

 باشد.پرونده در موعد تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در آزمون شفاهی )مصاحبه تخصصی( می

 بندی دقیق از طریق سایت دانشکده اطالع رسانی خواهد شد.فرمت نحوه دریافت پرونده و زمان



 :(1 شماره اطالعیهو متالورژی ) مواددانشکده مهندسی 

رشنبه چها و شنبهسه روزهایدر رساند جلسه مصاحبه به اطالع کلیه داوطلبان میضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان، 

همچنین جزئیات انجام مراحل و نحوه گردد. در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار می 92/9/31و  13/9/31مورخ 

 رسانی خواهد شد. های بعدی اطالعاطالعیه تحویل مدارک در

 آهن:راهدانشکده مهندسی 

 شود:صبح برگزار می 71الی  8ساعت از  25/24/31مورخ شنبه سه در روززیر زمان مصاحبه کلیه گرایشهای 

 ماشینهای ریلی -آهنمهندسی راه -7

 ریلی هایخط و سازه -آهنمهندسی راه -1

 آهنراه کنترل و عالئممهندسی  -9

 


