
  

  

  

  

 كليه مصاحبه بنديزمان برنامه ، ٩٩ دكتراي آزمون مرحله اولين در قبولي مناسبت به تبريك عرض و باسالم

 :گردد مي اعالم زير شرح به ي مهندسي عمرانها گرايش– رشته

  
 نماييد: توجه زير نكات به لطفا

 
 و كرده وارد دانشگاه تكميلي تحصيالت سامانه در را خود اطالعات كه آيد مي بعمل مصاحبه افرادي از 

 . نمايند ايميل آدرس زير  بهخود را  مدارك

Grad.cie@aut.ac.ir 
 

در  الزم(مدارك  .باشد ارسال شدهبايد  ٣/٧/٩٩شنبه پنجروز : مدارك حداكثر تا مداركمهلت ارسال 
 )ذكرشده است سايت تحصيالت تكميلي كل دانشگاه

 
  يك ايميلداوطلبان به صورتي فايل ها را آماده كنند كه حجم آن زياد نشود تا كليه مدارك درخواستي طي 

 ارسال گردد. 

  پذيرفته گرايشها از يكي در الملل بين پرديس و دوم نوبت روزانه، صورت به كه داوطلباني از دسته آناز 

 .آمد خواهد بعمل مصاحبه يك اند شده

 ندارد وجود ديگر روزهاي در آن برگزاري امكان و شود مي انجام شده اعالم تاريخ و روز در مصاحبه.  
  

 اطالع (ممتازان)اميركبير دانشگاه صنعتي مانهزمان سنجش (با كنكور) و ساسا طريق از فقط و فقط نتيجه مصاحبه

  .گردد مي رساني

در سايت دانشكده  در روزهاي پيش رو و زمان بندي آن براي داوطلبان نحوه برگزاري جلسه مصاحبه مجازي

 اطالع رساني خواهد شد.



 زمان و مكان مصاحبه آزمون دكتري سال ٩٩

  

  نحوه مصاحبه  شروع ساعت  تاريخ  نام رشته امتحاني  رديف

  سازه -مهندسي عمران  ١
شنبه چهار

٩/٧/٩٩  
  صبح ٨

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

  زلزله -مهندسي عمران  ٢
شنبه سه 

٨/٧/٩٩  
  بعدازظهر ٣٠/١٣

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

  ژئوتكنيك -مهندسي عمران   ٣

  شنبهدو

٧/٧/٩٩  
  صبح ٨

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

  حمل و نقل –مهندسي عمران   ٤

  شنبهدو

 ٧/٧/٩٩  
  صبح ٣٠/٨

  به صورت مجازي

 مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشدتوضيحات 

٥  
مهندسي و مديريت  –مهندسي عمران 

  ساخت

  نبهدوش

٧/٧/٩٩  
  صبح ١٠

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

٦  
مهندسي و مديريت منابع  –مهندسي عمران 

  آب

  نبهدوش

٧/٧/٩٩  
  بعدازظهر ١٣

  به صورت مجازي

 خواهدشدتوضيحات مربوطه متعاقبا اعالم 

  محيط زيست -مهندسي عمران  ٧

  نبهدوش

٧/٧/٩٩  
  صبح ٩

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

٨  
مهندسي آب و سازه هاي  –مهندسي عمران 

  هيدروليكي

نبه سه ش

٨/٧/٩٩  
  بعدازظهر ١٣ 

  به صورت مجازي

 توضيحات مربوطه متعاقبا اعالم خواهدشد

  

  دانشكده مهندسي عمران و محيط زيستتحصيالت تكميلي 

٢٦/٦/٩٩ 


