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 تير12 تير و 11روزانه -زبان وادبيات فارسی21011034علوم انسانی
- ساختمان استقالل 

گروه زبان و ادبيات فارسی

- خانم هوشمند 

3820134

 خرداد22 خرداد و 13روزانهاقتصاد بين المللعلوم اقتصادي21121257علوم انسانی
-ساختمان استقالل 

 بخش اقتصاد

- خانم فيض شاهی 

31233242

 خرداد22 خرداد و 13نوبت دوماقتصاد بين المللعلوم اقتصادي21121301علوم انسانی
-ساختمان استقالل 

 بخش اقتصاد

- خانم فيض شاهی 

31233242

 تير17 تير و 10 تير، 9روزانهجامعه شناسی اقتصادي و توسعهجامعه شناسی21251498علوم انسانی
دانشکده علوم - ساختمان نبوت 

اجتماعی

- آقاي قانع 

31232858

روزانهتوليد و عملياتمديريت صنعتی21642143علوم انسانی
 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

روزانهتحقيق در عملياتمديريت صنعتی21642149علوم انسانی
 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

نوبت دومتوليدوعملياتمديريت صنعتی21642161علوم انسانی
 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

نوبت دومتحقيق در عملياتمديريت صنعتی21642166علوم انسانی
 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

توليد و عملياتمديريت صنعتی21642173علوم انسانی
پرديس 

خودگردان

 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

تحقيق در عملياتمديريت صنعتی21642175علوم انسانی
پرديس 

خودگردان

 خرداد و 21خرداد، 11

 خرداد22

- ساختمان استقالل 

بخش مديريت صنعتی

- خانم فيض شاهی 

31233242

 خرداد28 خرداد و 27روزانهشيمی آلیشيمی22122474علوم پايه
-پرديس علوم 

 دانشکده شيمی

- خانم فرقانی 

31232675

 در دانشگاه یزد1398برنامه زماني مصاحبه از معرفي شدگان آزمون دكتري سال 
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 در دانشگاه یزد1398برنامه زماني مصاحبه از معرفي شدگان آزمون دكتري سال 

 خرداد28 خرداد و 27روزانهشيمی تجزيهشيمی22132547علوم پايه
-پرديس علوم 

 دانشکده شيمی

- خانم فرقانی 

31232675

 خرداد28 خرداد و 21روزانه -امار22322778علوم پايه
- پرديس علوم 

دانشکده علوم رياضی

-خانم رجبی 

 31233897

 تير5 خرداد و 26روزانهاناليزرياضی محض22332864علوم پايه
- پرديس علوم 

دانشکده علوم رياضی

-خانم رجبی 

 31233897

 تير5 خرداد و 26نوبت دوماناليزرياضی محض22332914علوم پايه
- پرديس علوم 

دانشکده علوم رياضی

-خانم رجبی 

 31233897

فيزيك22383067علوم پايه
ذرات بنيادي و نظريه

 ميدان ها
روزانه

 10 تير و 9 خرداد، 27 

تير

-پرديس علوم 

 دانشکده فيزيك

- آقاي امراللهی 

09131563478

روزانهفيزيك ماده چگالفيزيك22383130علوم پايه
 10 تير و 9 خرداد، 27 

تير

-پرديس علوم 

 دانشکده فيزيك

- آقاي امراللهی 

09131563478

روزانهفيزيك هسته ايفيزيك22383170علوم پايه
 10 تير و 9 خرداد، 27 

تير

-پرديس علوم 

 دانشکده فيزيك

- آقاي امراللهی 

09131563478

 تير4 تير و 1روزانهمخابرات ميدان و موجمهندسی برق23023381فنی و مهندسی
- فنی يك

دانشکده مهندسی برق

خانم مکی زاده 

31232386

 تير4 تير و 1روزانهمخابرات سيستممهندسی برق23023406فنی و مهندسی
- فنی يك

دانشکده مهندسی برق

خانم مکی زاده 

31232386

مخابرات سيستممهندسی برق23023448فنی و مهندسی
پرديس 

خودگردان
 تير4 تير و 1

- فنی يك

دانشکده مهندسی برق

خانم مکی زاده 

31232386

 خرداد27 خرداد و 22روزانهقدرتمهندسی برق23043487فنی و مهندسی
- فنی يك

دانشکده مهندسی برق

خانم مکی زاده 

31232386
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 در دانشگاه یزد1398برنامه زماني مصاحبه از معرفي شدگان آزمون دكتري سال 

قدرتمهندسی برق23043517فنی و مهندسی
پرديس 

خودگردان
 خرداد27 خرداد و 22

- فنی يك

دانشکده مهندسی برق

خانم مکی زاده 

31232386

 تير4 خرداد 19روزانهسازهمهندسی عمران23073590فنی و مهندسی
- طبقه دوم - فنی دو 

دانشکده مهندسی عمران

- خانم چوپانيان 

31232461

 تير4 خرداد 19روزانهراه و ترابريمهندسی عمران23113701فنی و مهندسی
- طبقه دوم - فنی دو 

دانشکده مهندسی عمران

- خانم چوپانيان 

31232461

مهندسی مکانيك23233888فنی و مهندسی
طراحی كاربردي شاخه تخصصی 

ديناميك كنترل و ارتعاشات
 تير15 تير و 12روزانه

- طبقه دوم - فنی دو 

دانشکده مهندسی مکانيك

- خانم مصطفوي 

31233021

 تير15 تير و 12روزانهتبديل انرژيمهندسی مکانيك23243943فنی و مهندسی
- طبقه دوم - فنی دو 

دانشکده مهندسی مکانيك

- خانم مصطفوي 

31233021

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  تير4 تير و 3روزانهاكتشاف مواد معدنیمهندسی معدن23354052فنی و مهندسی
- آقاي ميردهقان 

31232523

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  خرداد27 خرداد و 19روزانهاستخراج موادمعدنیمهندسی معدن23364063فنی و مهندسی
- آقاي آزادشده 

31232525

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  خرداد27 خرداد و 19نوبت دوماستخراج موادمعدنیمهندسی معدن23364068فنی و مهندسی
- آقاي آزادشده 

31232525

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  خرداد26 خرداد و 21روزانهفراوري مواد معدنیمهندسی معدن23374077فنی و مهندسی
- آقاي آزادشده 

31232525

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  خرداد27 خرداد و 19روزانهمکانيك سنگمهندسی معدن23384088فنی و مهندسی
- آقاي آزادشده 

31232525

دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  خرداد27 خرداد و 19نوبت دوممکانيك سنگمهندسی معدن23384092فنی و مهندسی
- آقاي آزادشده 

31232525
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گروه مهندسی صنايع- فنی يك  تير10 تير و 9روزانه -مهندسی صنايع23504168فنی و مهندسی
- آقاي ميراللهی 

31232323

گروه مهندسی صنايع- فنی يك  تير10 تير و 9نوبت دوم -مهندسی صنايع23504179فنی و مهندسی
-  خانم موسوي 

38211792

 -مهندسی صنايع23504190فنی و مهندسی
پرديس 

خودگردان
گروه مهندسی صنايع- فنی يك  تير11 تير و 9

- آقاي ميراللهی 

31232323        

- خانم موسوي 

38211792

 تير10 تير و 9تير، 1روزانهنرم افزارمهندسی كامپيوتر23544223فنی و مهندسی
گروه - طبقه اول - فنی يك 

مهندسی كامپيوتر

- خانم نعيمی 

31232330

 تير10 تير و 9تير، 1روزانههوش مصنوعی ورباتيکزمهندسی كامپيوتر23564268فنی و مهندسی
گروه - طبقه اول - فنی يك 

مهندسی كامپيوتر

- خانم نعيمی 

31232330

23594332فنی و مهندسی
مهندسی مواد و 

متالورژي
دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  تير5 تير و 4روزانه -

- آقاي كاظمی 

31232616

23594348فنی و مهندسی
مهندسی مواد و 

متالورژي
دانشکده معدن و متالورژي- فنی سه  تير5 تير و 4نوبت دوم -

- آقاي كاظمی 

31232616

گروه مهندسی نساجی- فنی سه  خرداد29 خرداد و 28روزانهتکنولوژي نساجیمهندسی نساجی23704452فنی و مهندسی
- خانم صفاري 

31232560

تکنولوژي نساجیمهندسی نساجی23704454فنی و مهندسی
پرديس 

خودگردان
گروه مهندسی نساجی- فنی سه  خرداد29 خرداد و 28

- خانم روغنی 

31232538

24495210منابع طبيعی
مديريت و كنترل 

بيابان
 خرداد25 خرداد و 22روزانه -

-دانشکده منابع طبيعی 

 سالن كنفرانس

-خانم باقري 

 31233245
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 در دانشگاه یزد1398برنامه زماني مصاحبه از معرفي شدگان آزمون دكتري سال 

24495216منابع طبيعی
مديريت و كنترل 

بيابان
 خرداد25 خرداد و 22نوبت دوم -

-دانشکده منابع طبيعی 

 سالن كنفرانس

-خانم باقري 

 31233245

24505225منابع طبيعی
علوم و مهندسی 

آبخيز
 خرداد27 خرداد و 21روزانهحفاظت آب وخاك

-دانشکده منابع طبيعی 

 سالن كنفرانس

-خانم باقري 

 31233245

 خرداد22 خرداد و 21روزانه -معماري25025257هنر و معماري
خيابان امام، نرسيده به ميدان 

اميرچقماق، كوي سهل ابن علی 

دانشکده هنر و معماري

- خانم اخالص 

36228832


