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تکمیل ظرفیت که جهت مرحله  69( سال Ph.dبدینوسیله به اطالع آن دسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی ) 

شده اند می رساند، ثبت نام داوطلبین معرفی خوارزمی دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه 

 و مدارک مصاحبه معرفی شدگان به شرح ذیل می باشد.  مذکور 

 مدارک مورد نیاز :

  1تکمیل فرم شماره  -1

 آن کارت ملی و تصویراصل  -2

 69تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -3

 اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع -4

آن دسته از داوطلبان  که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند ، عالوه بر اصل مدرک کارشناسی  -1تبصره 

 ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. 

التحصیل خواهند  در مقاطع کارشناسی ارشد فارغ 31/9/69آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -2تبصره 

 33/11/69شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 

 را همراه داشته و ارائه نمایند. 

 1تمامی مدارک آپلود شده در فرم شماره  -9

بانک تجارت شعبه  3231139126 ریال بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب  033.333اصل فیش بانکی به مبلغ  -9

 خوارزمی 

، شرکت کرده اند رشته و گرایش مجاز شده مصاحبهدر  تیرماه سال جاری ( (69داوطلبانی که در مرحله اول دکتری  -0

تکمیل فرم ثبت نام و ارائه آن شرکت در مصاحبه برای این دسته از داوطلبان اختیاری خواهد بود . ولی در هر صورت 

 9ند مطابق بدر مصاحبه باشند می بایست چنانچه این دسته از داوطلبان به هر دلیلی متقاضی شرکت الزامی است . 

 . هزینه شرکت در جلسه مصاحبه را پرداخت نمایند

 فرم تعهد  -8

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 : آدرس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
 83707048تماس : شماره  –دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی   -34پالک –به انقالب نرسیده  –شهید مفتح خیابان  –تهران 

 

  : آدرس دانشکده مدیریت 
 88878388تماس: شماره  –سوم طبقه  –بانک تجارت جنب  –استاد نجات الهی و قرنی بین  –خیابان سمیه –تهران 

 

  آدرس موسسه تحقیقات : 
 88483307تماس: شماره  –ششم طبقه  –موسسه تحقیقات تربیتی  –سمیه ساختمان  –خیابان خاقانی  -نقالبخیابان ا–تهران 

 

 : آدرس پردیس بین الملل 
 پردیس بین الملل دانشگاه  خوارزمی-37پالک  –خیابان شهید بوربور  –نرسیده به خیابان انقالب  –خیابان شهید مفتح  –تهران 

 88437477شماره تماس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان مصاحبه تاريخ مصاحبهدورهنام دانشگاهگرايشرشته امتحاني

پرديس بين الملل24 آبانماه روزانه              دانشگاه خوارزمي -تهران                                                مديريت ورزشي *مديريت بازاريابي ورسانه هادرورزش                                                      تربيت بدني -مديريت ورزشي                                                        

23 آبانماهروزانه              دانشگاه خوارزمي -تهران                                                فلسفه تعليم وتربيت *تعليم وتربيت اسالمي                                                             فلسفه تعليم وتربيت                                                              

دانشکده روانشناسي 

و علوم تربيتي

موسسه تحقيقات تربيتي23 آبانماه روزانه- پژوهش محور              دانشگاه خوارزمي -تهران                                                مديريت اموزشي *-                                                                                    مديريت اموزشي                                                                   

موسسه تحقيقات تربيتي 1 آذرماه روزانه - پژوهش محوردانشگاه خوارزمي -تهران                                                روان شناسي *-                                                                                       روان شناسي                                                                      

22 آبانماهروزانه دانشگاه خوارزمي -تهران                                                علم اطالعات ودانش شناسي *بازيابي اطالعات ودانش                                                      علم اطالعات ودانش شناسي                                                         

دانشکده روانشناسي 

و علوم تربيتي

دانشکده مديريت 24 آبانماه روزانه              دانشگاه خوارزمي -تهران                                                مديريت دولتي *رفتارسازماني                                                                          مديريت دولتي                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -37پالک  –خیابان شهید بوربور  –نرسیده به خیابان انقالب  –خیابان شهید مفتح  –آدرس : تهران 

مکان مصاحبه تاريخ مصاحبهدورهگرايشرشته امتحاني

يات فارسي                                                               يات فارسي *-                                                                               زبان وادب پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      زبان وادب

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *-                                                                      جغرافياوبرنامه ريزي روستايي                                                     

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*-                                                                       اب وهواشناسي                                                                    

پردیس بین الملل تهران 24 آبانماه پرديس خودگردان      مديريت ورزشي *مديريت بازاريابي ورسانه هادرورزش                                                      تربيت بدني -مديريت ورزشي                                                        

پردیس بین الملل تهران 29 آبانماهپرديس خودگردان      فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي عصبي عضالني                                                        تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي                                                     

پردیس بین الملل تهران 24 آبانماه پرديس خودگردان      رفتارحركتي *يادگيري حركتي                                                                           تربيت بدني -رفتارحركتي                                                          

پردیس بین الملل تهران 24 آبانماه پرديس خودگردان      بيومکانيك ورزشي *-                                                                                  تربيت بدني -بيومکانيك ورزشي                                                     

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      جامعه شناسي *جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                                                        علوم اجتماعي                                                                    

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      فلسفه تعليم وتربيت *تعليم وتربيت اسالمي                                                             فلسفه تعليم وتربيت                                                              

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      برنامه ريزي درسي *-                                                                                 برنامه ريزي درسي                                                                

پردیس بین الملل تهران 1 آذرماه پرديس خودگردان      مديريت اموزشي *-                                                                                    مديريت اموزشي                                                                   

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      روان شناسي تربيتي *-                                                                                روان شناسي تربيتي                                                               

پردیس بین الملل تهران 1 آذرماه پرديس خودگردان      اموزش عالي *مديريت اموزش عالي                                                                       اموزش عالي                                                                      

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      مشاوره *-                                                                                           مشاوره                                                                          

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      روان شناسي *-                                                                                       روان شناسي                                                                      

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      روان شناسي سالمت *-                                                                                 روان شناسي                                                                      

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      علم اطالعات ودانش شناسي *بازيابي اطالعات ودانش                                                      علم اطالعات ودانش شناسي                                                         

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      حقوق جزاوجرم شناسي *-                                                                               حقوق جزاوجرم شناسي                                                              

پردیس بین الملل تهران 1 آذرماه پرديس خودگردان      حقوق خصوصي *-                                                                                       حقوق خصوصي                                                                      

پردیس بین الملل تهران 1 آذرماه پرديس خودگردان      روابط بين الملل *-                                                                                   مجموعه علوم سياسي                                                               

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      مديريت دولتي *رفتارسازماني                                                                          مديريت دولتي                                                                    

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      مديريت دولتي *مديريت منابع انساني                                                                   مديريت دولتي                                                                    

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      علوم زمين شناسي -زمين شناسي مهندسي *-                                                               زمين شناسي مهندسي                                                               

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      مهندسي عمران *سازه                                                                                  مهندسي عمران -سازه                                                              

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      مهندسي عمران *ژئوتکنيك                                                                              مهندسي عمران -ژئوتکنيك                                                          

پردیس بین الملل تهران 1 آذرماه پرديس خودگردان      مهندسي صنايع *-                                                                                     مهندسي صنايع                                                                    

پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      اموزش زبان انگليسي *-                                                                               اموزش زبان انگليسي                                                              

يات انگليسي                                                             يات انگليسي *-                                                                             زبان وادب پردیس بین الملل تهران 2 آذرماه پرديس خودگردان      زبان وادب



 

 

 پردیس بین الملل دانشگاه  خوارزمی


