تسوِ تعالی

تاریخ بزگشاری آسمون مصاحبه دکتزی سال 7931
واحدهای کزمانشاه ،سنندج ،ایالم ،خزمآباد ،الیگودرس ،بزوجزد و دورود در واحد کزمانشاه
محل
بزگشاری

 73تیز

 02تیز

 00تیز

 07تیز

 02تیز

 23تیز
رٍاًشٌاسی

دانشگاه آساد اسالمی واحد کزمانشاه

هعواری

هٌْدسی عوزاى  -ساسُ

هٌْدسی عوزاى  -ساسُ

رٍاًشٌاسی

شْزساسی

 //عوزاى  -هدیزیت ساخت

 //عوزاى  -هدیزیت ساخت

هدیزیت هٌاتع اًساًی

هدیزیت هٌاتع اًساًی

هٌْدسی تزق-لدرت

حمَق -حمَق خصَصی

حمَق-حمَق خصَصی

هٌْدسی واهپیَتزً-زم افشار

هدیزیت آهَسشی

هدیزیت آهَسشی

 //واهپیَتزَّ -ش هصٌَعی

هشاٍرُ

هشاٍرُ

 02تیز

رٍاًشٌاسی

ادتیات اًگلیسی

ستاى ٍ ادتیات فارسی

ستاى شٌاسی

ادیاى ٍ عزفاى

تیَشیوی

فلسفِ ٌّز

ریاضی وارتزدی-حمیك در عولیات

هشاٍرُ

ریاضی وارتزدی-آًالیش عددی

هٌْدسی شیوی

هالی -هٌْدسی هالی

هالی -هٌْدسی هالی

حمَق-حمَق تیي الولل عوَهی

شیوی  -شیوی تجشیِ

هٌْدسی تزق الىتزًٍیه

حمَق جشا ٍ جزم شٌاسی

حمَق جشا ٍ جزم شٌاسی

حمَق جشا ٍ جزم شٌاسی

علَم سهیي – فسیلشٌاسی ٍ جیٌِشٌاسی

هٌْدسی هىاًیه  -جاهدات

حمَق  -حمَق عوَهی

حمَق  -حمَق عوَهی

حمَق -حمَق عوَهی

شیوی  -شیوی آلی

 //هىاًیه -ساخت ٍ تَلید

علَم سیاسی-هسائل ایزاى

علَم سیاسی-هسائل ایزاى

هدیزیت دٍلتی  -رفتار ساسهاًی

فیشیه

 //هىاًیه  -تثدیل اًزصی

فیشیَلَصی ٍرسشی

هدیزیت ٍرسشی

هدیزیت ٍرسشی

شیوی  -شیوی فیشیه

علَم التصادی -التصاد تیي الوللی

حساتداری

حساتداری

علَم التصادی  -التصاد اسالهی

هدیزیت تاساریاتی

هدیزیت تاساریاتی

علَم التصادی  -التصاد هالی

رٍاًشٌاسی تزتیتی

رٍاًشٌاسی تزتیتی

علَم سیاسی -اًدیشِ ّای سیاسی

تاریخ ایزاى تعد اس اسالم

هٌْدسی هٌاتع آب

هدیزیت صٌعتی -هدیزیت سیستن ّا

علَم لزآى ٍ حدیث

فیشیَلَصی گیاّاى سراعی
آهَسش وشاٍرسی پایدار ٍ هحیط سیست
سیست فٌاٍری ًَاد غذایی
صًتیه ٍ تِ ًضادی گیاّی

تذکز  :7رٍس ٍ ساعت هصاحثِ تزای ّز داٍطلة هتعالثاً اس طزیك ّویي سایت اعالم خَاّد شد ٍ در صَرت ًیاس هی تَاًید تا شوارُ تلفي  083-32252220اس ساعت  8الی  14در ٍلت اداری تواط تگیزد.
تذکز :0داٍطلة هحتزم تایستی در سهاى اختصاص دادُ شدُ در جلسِ حضَر داشتِ تاشٌدّ .وچٌیي در رٍس هصاحثِ ولیِ هدارن تایستی تِ ّوزاُ داٍطلة تاشد.
آدرس :وزهاًشاُ – هیداى فزدٍسی – شْزن صاًدارهزی – داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحد وزهاًشاُ– داًشىدُ فٌی ٍ هٌْدسی

 02تیز

 01تیز

