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اعلام زمان مصاحبه 43 رشته دکتری دانشگاه آزاد  
  

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد: جدول زمانبندی مصاحبه  دوره دکتری تخصصی 43 رشته از امروز
یکشنبه 31 خرداد بر روی سایت  net.azmoon.www قرار گرفت.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر علوی فاضل درخصوص رشته های  اعلام شده برای مصاحبه خاطرنشان کرد: در
حال حاضر رشته های انگل شناسی  دامپزشکی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، الهیات و معارف 

اسلامی-ادیان و عرفان، فقه شافعی، روابط بین الملل، علوم سیاسی-جامعه شناسی  سیاسی، علوم سیاسی-اندیشه های
سیاسی، علوم سیاسی-مسائل ایران، علوم سیاسی-  سیاستگذاری عمومی، کارآفرینی- بخش عمومی، کارآفرینی- سازمانی، 

کارآفرینی-بین الملل، کارآفرینی- کسب و کار، کارآفرینی-فناوری، کارآفرینی-  توسعه، کارآفرینی-آموزش عالی،
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت-  مدیریت رسانه ای، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، جغرافیا و برنامه ریزی 

شهری، آب و هواشناسی- اقلیم شناسی، آب و هواشناسی اقلیم شناسی- تغییرات آب و  هوایی، آب و هواشناسی اقلیم
شناسی- آب و هوا شناسی ماهواری ای، آب و  هواشناسی اقلیم شناسی- آب و هواشناسی شهری، آب و هواشناسی اقلیم

شناسی- آب و  هواشناسی دیرینه، آب و هواشناسی اقلیم شناسی- مخاطرات آب و هوایی، آب و  هواشناسی اقلیم شناسی-
آب و هواشناسی سینوپتیک، فیزیک، ژئوفیزیک-  الکترومغناطیس، ژئوفیزیک- لرزه شناسی، ژئوفیزیک- زلزله شناسی،

ژئوفیزیک-  گرانی سنجی، زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا، زیست شناسی دریا- جانوران  دریا، مهندسی نساجی-
تکنولوژی نساجی، مهندسی نساجی- شیمی نساجی، مهندسی  هسته ای- مهندسی انرژی هسته ای، مهندسی هسته ای- مهندسی

پرتوپزشکی، ترویج و  آموزش کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی، توسعه کشاورزی، فلسفه هنر در سایت  اعلام شده است.

  

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در ادامه افزود : دعوتشدگان به  مصاحبه میتوانند با مراجعه به این سایت از
زمان مصاحبه خود مطلع شوند.  معاون سنجش و پذیرش تأکید کرد : دعوتشدگان میبایست در زمان تعیین شده در 
جلسه مصاحبه حضور به هم رسانند و اگر هر واجد شرایطی به هر دلیلی نتواند در  زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور

داشته باشد، امکان مصاحبه مجدد وجود نخواهد  داشت لذا عدم حضور به معنی انصراف از پذیرش تلقی میشود.

  

علوی فاضل در ادامه در پاسخ به این سوال که دعوت شدگان چه مدارکی را باید  به همراه داشته باشند، گفت:
دعوتشدگان میبایست هرگونه سوابق علمی و  تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود به

همراه  داشته باشند. همچنین به همراه داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسیارشد و  ریز نمرات و پایاننامه
کارشناسیارشد ضروری است.

  

علوی فاضل خاطر نشان کرد : با توجه به این که دعوت متقاضیان بدون آزمون  براساس معدل و نمره پایاننامه ملاک عمل
قرار گرفته است، چنانچه در بین  معدل و نمره پایاننامه زمان ثبتنام و زمان مصاحبه فرد مغایرتی وجود داشته  باشد

مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
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رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پایان در مورد زمان مصاحبه سایر  رشتهها گفت : زمان مصاحبه سایر رشتهها
نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. اما  اگر هر واجد شرایطی در مورد زمان مصاحبه با سوالی مواجه شد، میتواند با  مراجعه به

سایت org.azmoon.www و طرح سوال خود در قسمت پرسش و پاسخ در اسرع  وقت پاسخ لازم را دریافت کند.
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