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ایران کنفرانس

اعلام زمان مصاحبه 79 رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد  
  

زمان مصاحبه 79 رشته آزمون دکتری تخصصی (PHD) و دوره بدون آزمون این مقطع اعلام شد.

  

 دکتر ناصر اقبالی رییس مرکز آزمون  دانشگاه آزاد با اعلام این خبر، گفت: زمانبه گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا،
مصاحبه آزمون دکتری تخصصی 79  رشته دانشگاه آزاد اسلامی شامل بهداشت مواد غذایی، انگل شناسی دامپزشکی،  قارچ

شناسی دامپزشکی، فیزیولوژی دامپزشکی، دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی  ودستیاری جراحی دامپزشکی است.

  

وی افزود: همچنین زمان مصاحبه رشتههای دستیاری مامایی و بیماریهای  تولیدمثل دام، دستیاری بیماریهای داخلی
دام های بزرگ، دستیاری بیماری های  داخلی دامهای کوچک، دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور، آموزش زبان 

انگلیسی، ادبیات فرانسه، الهیات و معارف اسلامی(ادیان و عرفان)، الهیات و  معارف اسلامی (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)،
الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن  و حدیث)، الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی)، کلام، عرفان  اسلامی و

اندیشه امام خمینی(ره)، فقه شافعی، علوم ارتباطات، برنامهریزی  درسی، فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه اعلام شد.

  

  

به گفته اقبالی، همچنین از دیگر رشتههایی که مصاحبه آن امروز اعلام میشود شامل:

  

فلسفه علم، فلسفه تطبیقی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، شیمی گرایش شیمی  تجزیه، شیمی گرایش شیمی معدنی، شیمی
گرایش شیمی فیزیک، شیمی گرایش شیمی  آلی، زمین شناسی(زمین شناسی اقتصادی)، زمین شناسی(پترولوژی)، زمین 

شناسی(تکتونیک)، زمین شناسی(فسیل شناسی و چینه شناسی)، زمین شناسی(سنگ  شناسی رسوبی و رسوب شناسی)، مهندسی
برق(الکترونیک)، مهندسی برق(قدرت)،  مهندسی برق(کنترل و سیستم)، مهندسی برق(مخابرات)، مهندسی شیمی، مهندسی 

صنایع(برنامه ریزی و مدیریت تولید)، مهندسی صنایع(اتوماسیون)، مهندسی  صنایع(تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)،
مهندسی عمران(آب)، مهندسی  عمران(خاک)، مهندسی عمران-سازه، مهندسی معدن، مهندسی نساجی-تکنولوژی 

نساجی،مهندسی نساجی-شیمی نساجی،مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرمافزاری،  مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر،
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی، مهندسی  هستهای-مهندسی انرژی هستهای، مهندسی هستهای-مهندسی پرتوپزشکی،

اقتصاد  کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، اصلاح نباتات، زراعت، حشرهشناسی کشاورزی،  توسعه
کشاورزی،خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک، خاکشناسی-فیزیک و  حفاظت خاک، علوم باغبانی-گیاهان

دارویی، ادویهای و نوشابهای، علوم  باغبانی- میوه کاری، علوم باغبانی-سبزی کاری، علوم باغبانی-گیاهان زینتی،  سازههای
آبی، علوم جنگل، علوم و صنایع چوب، علوم و صنایع غذایی، علوم و  مهندسی آبخیزداری، آبیاری و زهکشی، مکانیک
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ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون  کشاورزی، تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع آب، اصلاح نژاد دام، علوم  مرتع،
فلسفه هنر، است.

  

  

اقبالی افزود: داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت net.azmoon.www از  زمان مصاحبه خود مطلع شوند، البته طی
روزهای گذشته نیز زمان 17 رشته آزمون  دکتری اعلام شد که در مجموع متقاضیان 96 رشته از زمان مصاحبه خود اطلاع 

خواهند داشت.

  

رئیس مرکز آزمون تأکید کرد: با توجه به اینکه زمانبندی دقیقی برای مصاحبه  دکتری درنظر گرفته شده است، داوطلبان
باید برای حضور خود در روز مصاحبه به  این زمانبندی توجه داشته باشند تا وقت و انرژی آنها اتلاف نشود.

  

اقبالی با اشاره به آغاز زمان مصاحبه متقاضیان دکتری تخصصی از 11 خرداد  ماه، گفت: تلاش ما این است که مصاحبهها
در مدت کوتاهی صورت گیرد، بنابراین  از روز شنبه 11 خرداد این مصاحبهها آغاز می شود و تا پایان مرداد ماه سال 

جاری ادامه خواهد داشت.

  

مشاور ریاست دانشگاه به متقاضیان توصیه کرد: قبل از آنکه روز مصاحبه آنها  فرا رسد بهتر است این افراد به سایت
www.azmoon.net شوند آگاه است موردنیاز مصاحبه زمان در که مدارکی  از و کنند مراجعه.

  

اقبالی در پایان گفت: متقاضیان اگر با سؤال یا ابهامی مواجه شدند، می  توانند از طریق سایت
www.pubr-azmoon.com آدرس به یا مطرح را خود سؤال  porsesh@azmoon.net تا نمایند ارسال را خود ایمیل

کارشناسان مرکز در اسرع  وقت به آنها پاسخ گویند.
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