
 

 در دانشگاه لرستان 1400جدول  زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی سال 

 تاریخ مصاحبه کد رشته محل گرایش -رشته دانشکده ردیف
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 ادبیات و علوم انسانی

 25/3/1400تا  22/3 1778 روانشناسی تربیتی

 25/3/1400تا  22/3 1844 روانشناسی

 23/3/1400 و 22/3 1433 تاریخ اسالم _تاریخ

 25/3/1400و  24/3 1456 تاریخ ایران بعد از اسالم _تاریخ

 26/3/1400و  25/3 1163 آب و هوا شناسی

 23/3/1400و  22/3 1197 زبان و ادبیات عربی

 23/3/1400و  22/3 1029 فارسی ادبیات و زبان

 25/3/1400و  24/3 1047 ادبیات عرفانی  _فارسی ادبیات و زبان

 31/3/1400و  29/3 1371 فیزیولوژی ورزشی

2  

 مدیریت و اقتصاد

23/3/1400و  22/3 1241 اقتصاد بخش عمومی_ علوم اقتصادی  

24/3/1400و  23/3 2143 رفتار سازمانی _مدیریت دولتی   

24/3/1400و  23/3 2153 مدیریت منابع انسانی _مدیریت دولتی   

 گروه های آموزشیتمامی  کشاورزی 3

 

31/3/1400تا  22/3 تمامی کد رشته محل ها  
 به جز پنجشنبه و جمعه

4  

 

 

 

 

 

 

 علوم پایه

 

 

 

 

 

23/3/1400و  22/3 2878 آنالیز _ریاضی   

24/3/1400و  23/3 2913 جبر _ ریاضی  

 25/3/1400و  24/3 2973 کاربردی _ ریاضی

 26/3/1400 2432 زمین شناسی اقتصادی _ علوم زمین

 30/3/1400 2380 فسیل شناسی و چینه شناسی _ علوم زمین

 30/3/1400 2415 پترولوژی _ علوم زمین

 26/3/1400 2707 فیزیولوژی-زیست شناسی گیاهی

 27/3/1400 2723 سیستماتیک -زیست شناسی گیاهی

23/3/1400و  22/3 2591 تجزیه شیمی _شیمی   

 25/3/1400و  24/3 2526 شیمی آلی _ شیمی

 26/3/1400 2470 شیمی فیزیک _شیمی 

 29/3/1400 2649 شیمی معدنی _ شیمی

 29/3/1400 3099 اپتیک و لیزر _فیزیک 

 30/3/1400 3075 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها _فیزیک 

 31/3/1400 3147 فیزیک ماده چگال _فیزیک 

 فنی و مهندسی 

 

 29/3/1400و  26/3 3528 قدرت _ مهندسی برق

 31/3/1400و30و29 3381 الکترونیک _مهندسی برق 



 

 توضیحات:

تاریخ مصاحبه رشته ها در جدول فوق به صورت کلی می باشد، لذا کارشناسان محترم گروه های  – 1

داوطلب اعالم آموزشی با داوطلبان گرامی تماس تلفنی برقرار کرده، روز و ساعت دقیق مصاحبه را به 

 می نمایند.

جهت آشنایی با نحوه انجام مصاحبه مجازی، برای هر کد رشته محل یک یا دو پشتیبان در نظر  - 2

گرفته شده که داوطلبان محترم می توانند با مراجعه به جدول ذیل، با فرد پشتیبان تماس تلفنی 

 .برقرار کرده و با نحوه و چونگی انجام مصاحبه مجازی آشنا شوند

 کد رشته نام رشته امتحانی شماره تلفن پشتیبان  نام و نام خانوادگی ردیف

 

 09186787347 ریحانه یدالهی 1
 اپتیک و لیزر _فیزیک 

 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها _فیزیک 

 فیزیک ماده چگال _فیزیک 

3099 

3075 

3147 

 

2 
 الهه سبحانی

 آناهیتا پورمهدی

09163700559 

09116163033 

 آنالیز _ریاضی 

 جبر _ ریاضی

 کاربردی _ ریاضی

2878 

2913 

2973 

 

3 
 الهه پورضرونی

 شیما گودرزی

09914247619 

09337826604 

 رفتار سازمانی _مدیریت دولتی 

 مدیریت منابع انسانی _مدیریت دولتی 

2143 

2153 

 

4 
 الهام خوشبخت

 محیا ترکاشوند

09160783812 

09160492838 

 فارسی ادبیات و زبان

 ادبیات عرفانی  _فارسی ادبیات و زبان

 فیزیولوژی ورزشی

1029 

1047 

1371 

 1241 اقتصاد بخش عمومی_ علوم اقتصادی 09165993976 معصومه فاطمی 5

6 
 09168675604 سودابه نیک نژاد

 آب و هوا شناسی

 زبان و ادبیات عربی

1163 

1197 

7 
 09168881487 علی آقایی

 روانشناسی تربیتی

 روانشناسی

1778 

1844 

 

 

8 
 مریم اسدپوری

 حسین نجاری

09168973916 

09100024880 

 تجزیه شیمی _شیمی 

 شیمی آلی _ شیمی

 شیمی فیزیک _شیمی 

 شیمی معدنی _ شیمی

2591 

2526 

2470 

2649 

9 
 مارال گلمیرزایی

 امیرحسین رضایی

09163976943 

09301828654 

 زمین شناسی اقتصادی _ علوم زمین

 فسیل شناسی و چینه شناسی _زمین  علوم

 پترولوژی _ علوم زمین

2432 

2380 

2415 



 3528 قدرت _مهندسی برق  09305444092 زهرا لشنی 10

 3381 الکترونیک _مهندسی برق  09392529772 علی جمالی زواره 11

12 
 09368506234 راضیه رستم تبار

 فیزیولوژی-زیست شناسی گیاهی

 سیستماتیک -زیست شناسی گیاهی

2707 

2723 

13 
 09916525962 حانیه رشیدی

 تاریخ اسالم _تاریخ

 تاریخ ایران بعد از اسالم _تاریخ

1433 

1456 

 

14 
 09397177625 مهدیه وفایی

 خاك فنّاوری و زیست حاصلخیزی مدیریت

 حشره شناسی کشاورزی
4719 

5094 

 

15 

 
 09019854754 حسین روزبهانی

 علوم و مهندسی باغبانی

 مدیریت جنگل _علوم و مهندسی جنگل

 علوم زیستی جنگل _علوم و مهندسی جنگل

4570 

5136 

5154 

 

 

16 
 نگین رشنویی

 لیال جعفری

09163983379 

09030813564 

 تغذیه دام _علوم دامی

 تغذیه طیور _علوم دامی

 تغذیه دام _علوم دامی

 بیماری شناسی گیاهی

 مدیریت منابع خاك

4782 

4810 

4842 

5118 

4751 

17 
 09163612741 مائده شاهرخی

 علوم و مهندسی آب

 بیوتکنولوژی کشاورزی

4880 

5043 

 

18 

 
 09166706069 کیان محراب

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 فیزیولوژی گیاهان زراعی _آگروتکنولوژی

 اکولوژی گیاهان زراعی _آگروتکنولوژی

4926 

4964 

4989 

 

 «لرستانمدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه » 


