جدول تاریخ ارزیابي تخصصي و نظر كميته برگزار كننده مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي
دانشکده  /پردیس /موسسه
دانشکده اقتصاد
دانشکده کارآفرینی
مرکز تحقیقات بیوشیمی  ،بیوفیزیک

تاریخ مصاحبه تاریخ مصاحبه
96/4/11
96/4/10
96/4/11
96/4/10
96/4/11
96/4/10

موسسه ژئوفیزیک
دانشکده مدیریت
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

96/4/10
96/4/10
96/4/10
96/4/10

96/4/11
96/4/11
96/4/11
96/4/11

پردیس ابوریحان پاکدشت
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده جغرافیا
دانشکده دامپزشکی
دانشکده مطالعات جهان

96/4/19
96/4/10
96/4/10
96/4/10
96/4/17

96/4/20
96/4/11
96/4/11
96/4/11
96/4/18

دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پردیس علوم
دانشکده اندیشه و معارف اسالمی

96/4/10
96/4/10
96/4/10
96/4/11

96/4/11
96/4/11
96/4/15
96/4/12

دانشکده زبانهای خارجی
پردیس بین المللی کیش
دانشکده محیط زیست
پردیس هنرهای زیبا

96/4/13
96/4/15
96/4/17
96/4/17

96/4/14
96/4/16
96/4/18
96/4/18

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده علوم و فنون
پردیس البرز

96/4/10
96/4/18
96/4/10
96/4/18

96/4/11
96/4/19
96/4/11
96/4/19

پردیس فارابی قم
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی برق
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی عمران
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی معدن

96/4/22
96/4/10
96/4/10
96/4/10

96/4/23
96/4/17
96/4/18
96/4/12

96/4/10
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی مکانیک
96/4/17
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی شیمی
96/4/10
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی صنایع
96/4/10
پردیس دانشکده هتای فنی  -مهندسی کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی مواد و متالورژی96/4/17

96/4/18
96/4/18
96/4/11
96/4/13
96/4/18

96/4/10
96/4/10

96/4/11
96/4/11

پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی پزشکی
پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی نفت

تاریخ مصاحبه تاریخ مصاحبه تاریخ مصاحبه

96/4/12
96/4/12
96/4/12

96/4/13
96/4/14
96/4/13

96/4/12

96/4/12

96/4/13

96/4/13
96/4/17

96/4/18

96/4/19
96/4/20
96/4/20
96/4/18

96/4/19
96/4/13
96/4/14
96/4/19
96/4/12

96/4/21

96/4/14
96/4/15
96/4/14

96/4/10
پدیس دانشکده های فنی  -مهندسی فناوری و اطالعات

96/4/11

96/4/10

96/4/11

پردیس دانشکده های فنی  -مهندسی پلیمر

جدول :آدرس دانشكده/پرديس/مؤسسه/مركز دانشگاه تهران
رديف پرديس/دانشكده/مركز/مؤسسه آدرس
1

دانشكده اقتصاد

تهران ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) ـ روبروي بيمارستان شريعتي

2

دانشكده ادبيات و علوم انساني

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

3

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

تهران ـ خيابان شهيد استاد مطهري ـ تقاطع خيابان شهيد مفتح

4

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

تهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ خيابان پانزدهم

5

دانشكده جغرافيا

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ خيابان قدس ـ انتهاي كوچه آذين پالك 05

6

دانشكده حقوق و علوم سياسي

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

7

دانشكده دامپزشكي

تهران ـ خيابان آزادي ـ روبروي خيابان رستم ـ نبش دكتر محمد قريب ـ
دانشكده دامپزشكي

8

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

تهران ـ بزرگراه شهيد چمران ـ زير پل نصر (گيشا)

9

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

انتهاي خيابان كارگر ـ نرسيده به خيابان شانزدهم

11

پرديس علوم

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

11

دانشكده علوم اجتماعي

تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بيمارستان شريعتي

12

پرديس دانشكدههاي فني

تهران ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) باالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ـ
پايينتر از كوي دانشگاه ـ پرديس شماره  2فني

13

مركز تحقيقات بيوشيمي ـ بيوفيزيك

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

14

مؤسسه ژئوفيزيك

تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) باالتر از سازمان انرژي اتمي

15

دانشكده مديريت

تهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهيد چمران

16

دانشكده محيط زيست

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ خيابان قدس ـ قبل از خيابان طالقاني

17

پرديس هنرهاي زيبا

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

18

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

كرج ـ بلوار شهيد چمران ـ سه راه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

19

پرديس ابوريحان

شهرستان پاكدشت ـ كيلومتر  22بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق

21

پرديس فارابي ( مجتمع آموزش عالي
قم)

شهرستان قم ـ كيلومتر  0جاده قديم قم ـ تهران

21

دانشكده مطالعات جهان

تهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ خيابان( 61فرشي مقدم) ـ پارك علم و فناوري ـ
دانشكده مطالعات جهان

22

دانشكده كارآفريني

تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي ـ نبش خيابان شانزدهم

23

پرديس بينالمللي كيش

تهران ـ بلوار كشاورزـ تقاطع  61آذر و بلوار كشاورز ـ جنب سينما بلوار ـ پالك
271

24

پرديس البرز

تهران – بلوار كشاورز – تقاطع  61آذر و بلوار كشاورز – به سمت ميدان ولي عصر
جنب هتل بلوار پ  201طبقه سوم  .به آدرس سايت مراجعه نماييد.

25

دانشكده معارف و انديشه اسالمي

تهران – بلوار كشاورز – نيش خ وصال شيرازي – روبروي بيمارستان آريا

 موسسه/ مركز/  دانشكده/آدرس سايت پرديس
http://eng.ut.ac.ir/Fa/
پردیس دانشکده های فنی
http://utcan.ut.ac.ir/fa/index.aspx
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
http://abu.ut.ac.ir/
پردیس ابوریحان
http://alborz.ut.ac.ir/Index.php
پردیس البرز
http://kish.ut.ac.ir/IPPWebV1C010/Persian_WebUI/default.aspx
پردیس بین المللی کیش
http://science.ut.ac.ir/
پردیس علوم
http://qc.ut.ac.ir/
پردیس فارابی
http://www.ut.ac.ir/fa/contents/Academic_Centers/Arts_Architec_Schoolhtml /پردیس هنر های زیبا
http://vetmed.ut.ac.ir/
دانشکده دامپزشکی
http://env.ut.ac.ir/fa/
دانشکده محیط زیست
http://www.ut.ac.ir/fa/contents/Academic_Centers/Social_Science/
علوم اجتماعی و رفتاری
http://economics.ut.ac.ir/
دانشکده اقتصاد
http://sport.ut.ac.ir/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
http://geography.ut.ac.ir/
دانشکده جغرافیا
http://psyedu.ut.ac.ir/
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
http://social.ut.ac.ir/departments/public/home
دانشکده علوم اجتماعی
http://ent.ut.ac.ir/
دانشکده کارآفرینی
http://management.ut.ac.ir/
دانشکده مدیریت
http://literature.ut.ac.ir/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
http://ftis.ut.ac.ir/IPPWebV1C034/Persian_WebUI/index.htm
دانشکده الهیات و معارف اسالمی
http://lawpol.ut.ac.ir/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
http://ffll.ut.ac.ir/ دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
http://fws.ut.ac.ir/rtl/Default4.aspx?LanId=1
دانشکده مطالعات جهان
http://geophysics.ut.ac.ir/Fa/
مؤسسه ژئوفیزیک
http://www.ibb.ut.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیو شیمی بیو فیزیک

