
 می باشد.  پردیس ( –تهران ) روزانه پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  ساعت دانشکده 

 

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 

 

 08/-الی  03:8

 علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی 

 علوم ورزشی گرایش فیزبولوژی ورزشی 

علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 اصالحی 

 علوم وزشی گرایش رفتار حرکتی 

 علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی 

 

 

 دکتری 

 

 01/6/80سه شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی 

روانشناسی و علوم 

 تربیتی 
 003:8الی  08/-

 فلسفه تعلیم و تربیت 

 روان شناسی تربیتی 

 دکتری  روان شناسی سالمت 

 01/6/80سه شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی

فیزیک = روانشناسی و 

 علوم تربیتی 
 013:8الی  003:8

 فیزیک پالسما 

 پالسمای پزشکی 

 برنامه ریزی درسی 

 مشاوره 

 روانشناسی 

 دکتری

 01/6/80سه شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی

 01/-الی  0:3:8 جغرافیا –شیمی 

 شیمی تجزیه  

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 ژئومورفولوژِی

 آب و هوا شناسی 

 

 

 دکتری

 

 01/6/80سه شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی

 

 ریاضی  –مدیریت 

 

 08/-الی  03:8

 مدیریت آموزشی 

 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی 

 ریاضی گرایش جبر 

 ریاضی گرایش آنالیز 

 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی 

 

 

 دکتری 

 

 6/80/:0چهارشنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی 



ادبیات و علوم  –حقوق 

 انسانی  
 003:8الی  08/-

 حقوق جزا و جرم شناسی 

 حقوق خصوصی 

 روابط بین الملل 

 زبان و ادبیات عرب 

 

 

 دکتری 

 

 6/80/:0چهارشنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی 

 -فنی و مهندسی  

 ادبیات و علوم انسانی 
 013:8الی  003:8

 مهندسی عمران گرایش سازه 

 مهندسی صنایع 

 زبان و ادبیات فارسی 

 

 

 دکتری 

 

 6/80/:0چهارشنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی 

 01/-الی  0:3:8 ادبیات و علوم انسانی 

 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 

 تاریخ ایران بعد از اسالم 

 آموزش زبان انگلیسی 

 زبان و ادبیات انگلیسی 

 دکتری

 6/80/:0چهارشنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس3 تهران 

پردیس دانشگاه  –خیابان خاقانی 

 خوارزمی

 

 

 

 

 می باشد. ) روزانه و پردیس ( کرجپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  ساعت حضور دانشکده 

 

 –شیمی  –فیزیک 

 –جغرافیا 

روانشناسی و علوم 

  تربیتی 

 

 01الی 03:8

 

نجوم و اختر  –فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی  

 –جغرافیای سیاسی  –شیمی آلی  - فیزیک 

 روانشناسی بالینی 

 

 دکتری 

 

 01/6/0:89  سه شنبه

 

 –خیابان شهید بهشتی  –آدرس3 کرج 

 –دانشگاه خوارزمی  –میدان دانشگاه 

   4اتاق  –طبقه اول  –ساختمان آموزش 

 


