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زمان مصاحبه 45 رشته دیگر  آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

    زمان مصاحبه 45 رشته آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون این مقطع اعلام شد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع اعلام زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی، که  از هفته پیش آغاز شد زمان مصاحبه
45 رشته دیگر نیز اعلام شد.

  

دعوت شدگان این رشته ها که شامل : 1- تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و  تکامل و یادگیری حرکتی2- مشاوره 3-
ریاضی-جبر 4- ریاضی-آنالیز 5- بیوفیزیک  6- زیست شناسی –فیزیولوژی جانوری 7- زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

8- بیوشیمی  9- زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 10- زیست شناسی دریا- جانوران دریا  11- زیست شناسی –
سیستماتیک گیاهی -12 زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی  13- علوم جانوری – تکوینی 14- زیست شناسی –

فیزیولوژی گیاهی 15- زیست شناسی  – سلولی و مولکولی 16 – زیست شناسی – میکروبیولوژی 17- فیزیک دریا 18-
خاک  شناسی- شیمی و حاصلخیزی خاک 19- خاک شناسی – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک  20- تغذیه دام 21- علوم

صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی 22- بیماری شناسی  گیاهی 23- روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 24- روابط
بین الملل 25-  علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی 26- علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی 27 – علوم  سیاسی- مسائل

ایران 28- علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی 29- علوم اقتصادی  30- باستان شناسی 31- تاریخ 32- مدیریت دولتی
33- مدیریت صنعتی 34- مدیریت  آموزشی 35 – مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 36- مدیریت آموزش عالی 37- 
مدیریت- مدیریت رسانه ای 38- مدیریت تکنولوژی 39- مدیریت فناوری اطلاعات  40- مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

41- مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی  42- مدیریت – مدیریت مالی 43- حسابداری 44- تربیت بدنی و علوم
ورزشی-  مدیریت و برنامه ریزی تربیت 45- تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی  هستند می توانند با مراجعه

به سایت net.azmoon.www از زمان مصاحبه خود مطلع  شوند.

  

دکتر ناصر اقبالی رئیس مرکز آزمون با بیان اینکه زمان مصاحبه از روز شنبه  11 خرداد ماه سال جاری آغاز می شود،
گفت: مصاحبه آزمون دکتری تخصصی تا  پایان مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

  

وی گفت: متقاضیان اگر با سوال یا ابهامی مواجه شدند، می توانند از طریق  سایت com.azmoon-pubr.www سوال
خود را مطرح یا به آدرس net.azmoon@porsesh  ایمیل خود را ارسال کنند تا کارشناسان مرکز در اسرع وقت به آنها

پاسخ  گویند.

  

اقبالی توصیه کرد که دعوت شدگان نسبت به تاریخ و محل برگزاری مصاحبه خود  دقت لازم را داشته باشند تا در زمان
تعیین شده در مکان های مورد نظر حضور  بهم رسانند.
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