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ایران کنفرانس

مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد  
  

مصاحبه های دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون سال ۹۶ دانشگاه آزاد از  18 تیر آغاز شد.

  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مصاحبه های دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون  آزمون سال ۹۶
دانشگاه آزاد از صبح امروز ۱۸ تیرماه در استان تهران، قزوین و  قم آغاز شده و تا ۲۲ تیرماه ادامه دارد.

  

هر یک از داوطلبان دعوت شده به مصاحبه اعم  از با آزمون و یا بدون آزمون باید در زمان مراجعه برای مصاحبه به واحد 
دانشگاهی فیش واریز هزینه مصاحبه به مبلغ ۷۰۰ هزار ریال را به مسئول مربوطه  ارائه کنند.

  

داوطلبانی که بیش از یک رشته گرایش و در یک  یا چند استان دعوت به مصاحبه شده اند لازم است برای شرکت در جلسه
مصاحبه هر  رشته گرایش - استان مبلغ ۷۰۰ هزار ریال را پرداخت کنند.

  

عدم مراجعه فرد برای مصاحبه در یک یا چند  رشته گرایش/استان، منجـر بـه حـذف انتخـاب هـای متناظر در زمان
گزینش علمی  نهایی از فهرست انتخابهای فرد می شود.

  

داوطلبان باید فرم اطلاعات اولیه را از طریق  وب سایت واحد دانشگاهی محل مصاحبه تهیـه و با دقت کامل تکمیل و در
زمان  حضور در جلسه مصاحبه تحویل گـروه تخصصـی مصـاحبه کننـده دهند.

  

باتوجه به اینکه معدل و نمره پایان نامه درج  شده در زمان ثبت نام در دوره بدون آزمون ملاک دعـوت به مصاحبه
داوطلبان  قرار گرفته است بنابراین داوطلبان این دوره لازم است اصل، تصویر مدرک فارغ  التحصـیلی و ریز نمرات تایید

شده خود را در زمـان مصـاحبه بـه همـراه  داشـته باشـند.

  

ارائـه اطلاعـات نادرسـت توسـط شـخص داوطلـب در زمـان ثبـت نـام تخلـف محسوب شده و مطابق مقررات با وی
برخورد می شود.
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جدول زمان مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه آزاد

  
    

استان

  

تاریخ مصاحبه

  
    

البرز، تهران، قزوین و قم

  

۱۸ تا ۲۲ تیر

  
    

سمنان، گلستان، گیلان و مازندران

  

۲۱ تا ۲۴ تیر

  
    

خراسان(جنوبی، رضوی و شمالی)

  

۲۳ تا ۲۶ تیر

  
    

سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد
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۲۵ تا ۲۸ تیر

  
    

اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و مرکزی

  

۲۷ تا ۳۱ تیر

  
    

ایلام، بوشهر، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد

  

۳۰ تیر تا ۲ مرداد

  
    

کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان

  

یکم تا ۴ مرداد

  
    

آذربایجان(شرقی و غربی)، اردبیل و زنجان

  

۳ تا ۶ مرداد
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