
 

 
 دانشگاه تهران 

  دانشکده محيط زيست

 

 (آزمون دکتری مرحله دوم )مصاحبه و آزمون کتبیراهنمای داوطلبان 
 3179 -79سال تحصيلی 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭

برگتزاری هرهته   جهتت  به موارد ذيل شما را توجه ضمن عرض تبريک و آرزوی موفقيت، داوطلب عزيز : 
 آزمون مرحله دوم جلب می نماييم:بهتر 

 
کتبه  و  آزمهون  )بخه   در دو  مهندسه  محهيط زيسهت   و   برنامهه ريه ی   -محيط زيست رشته های آزمون -1

 برگ ار م  گردد: محيط زيست در محل دانشکده (مصاحبه

 برگه اری   محهل و  اطمعيهه  ايه   در ذيهل روزهای اعهم  شهده    صبح  9ساعت  رأس :کتبی آزمون بخش
 خواهد بود. ( 11پ.  -آذي ك.  -)خ. قدسواقع در دانشکده  2ساختمان شماره کتب  آزمون 

 درب سال  بسته خواهد شد. آزمون نيم ساعت قبل از شروع شايان ذکر است 

   دانشهکده   اصهی  سهاختمان   مصاحبهمکان برگ اری روز و همان  17ال   11 از ساعت   :مصاحبهبخش
 خواهد بود. ( آذي  وچهکنب    -)خ. قدسواقع در 

و  مه يها کهارم میه    و شناسنا الکترونيک  ييديه ثبت نا أتبايست با در دست داشت   رام  م کیيه داوطیبي  گ -2
در دانشهکده واقهع در    اعهم  شهده  ههای   تاريخ صبح ۸( رأس ساعت اصل و کپ کیيه مدارك بارگذاری شده )

دانشکده محيط زيست حضور يابند.  2شماره ساختمان  –( 11پ.  -آذي  کوچه -خيابان قدس -خيابان انقمب
 بمن لة محروميت از شرکت در آزمون خواهد بود.  الکترونيک  ييديه ثبت نا أتعد  ارائه  شايان ذکر است

در صهححام   پاسهخ ههر بخه  از سهؤاالم را    الز  اسهت   بصورم تشريح  بوده و داوطیه  آزمون سؤاالم  -1
 ضمنًا به دليل اينکه سهربر  مربهوط بهه اسهام  داوطیبهي  از برگهه هها  هدا         د. بنويس مان بخ ه مربوط به

پاسهخهای خهود را    ،قسهمت سهربر    درقسمت پشت برگهه هها در  م  گردد، داوطیبي  تو ه داشته باشند که 
 .ننويسند

منحصراً با خودکار آب  نوشته شهود و داوطیه  الز  اسهت از آوردن هرگونهه يادداشهت،       ،پاسخ به سؤاالم -4
ماشهي  حسهاب ريهر قابهل     در  یسه آزمون خودداری نمايد. بهمراه داشهت   ، کيف و تیح  همراه کتاب   وه،

 مجاز است. )درصورم نياز( برنامه نويس  

 برگ ار کنندگان از پاسخ گوئ  به هر نوع پرس  معذورند.  -5

تحويل برگه سواالم و پاسهخنامه مه  بايسهت بملاصهیه بهه سهاختمان        اتما  آزمون کتب  وداوطیبي  پس از -6
و دريالهت شهماره    راست  آزمهاي  مهدارك   هت  (نب  کوچه آذي  طبقه همکفواقع در )شماره يک دانشکده 

 مرا عه نمايند. هت انجا  مصاحبه دريالت  نوبت  طبق شمارهو پذيرش مصاحبه اقدا  نمايند. 

 
 .کمال امتنان را داريم اي  لرآينداز صبر و شکيباي  شما  هت انجا  **** 



 
 

 :****(آزمون دکتری مرحله دوم )مصاحبه و آزمون کتبیتاريخهای اعالم شده ****

 

 گروه مهندسی محيط زيست - 3
 

 1196 /۴4  /  17گراي  انرژی و محيط زيست روز شنبه مورخ  -های انرژی رشته مهندس  سيستم

 1196 /۴4  /  17گراي  منابع آب روز شنبه مورخ  -رشته مهندس  محيط زيست

 1196 /۴4  /  1۸گراي  آب و لاضمب روز يکشنبه مورخ  -محيط زيست رشته مهندس 

 1196 /۴4  /  1۸گراي  مواد زائد  امد روز يکشنبه مورخ  -رشته مهندس  محيط زيست

 1196 /۴4  /  1۸گراي  آلودگ  هوا روز يکشنبه مورخ  -رشته مهندس  محيط زيست

 

 

 

 يستگروه برنامه ري ی، مديريت و آموزش محيط ز - 2
 

 1196 /۴4  /  17برنامه ري ی روز شنبه مورخ  -رشته محيط زيست

 
 

 
 ق باشيد مول             


