
 برنامه زمان بندی بررسی سوابق علمی و مصاحبه

اعزام به خارج بورس-دوره روزانه  

آغاز خواهد شد. لذا حضور داوطلب یک ساعت قبل از شروع مصاحبه جهت تشکیل  8:30توجه: مصاحبه از ساعت 

.مربوط به مصاحبه الزامی استپرونده و انجام امور   

11/04/97و دوشنبه  10/04/97رشته های مصاحبه روزهای یکشنبه   

 حقوق بین الملل عمومی حقوق خصوصی

 روابط بین الملل حقوق جزا و جرم شناسی

مسائل ایران -علوم سیاسی جامعه شنلسی سیاسی -علوم سیاسی   

قراردادهای بین المللی نفت و گازمدیریت  فلسفه طبیقی  

 مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی

جامعه شناسی فرهنگی –جامعه شناسی  جامعه شناسی سیاسی -جامعه شناسی   

 علوم ارتباطات حسابداری

یزبان و ادبیات عرب  گردشگری 

) بورس اعزام به خارج ( محیط زیست -جامعه شناسی ) بورس اعزام به خارج ( شناسی ریاضی جمعیت    

) بورس اعزام به خارج ( مدیریت خدمات اجتماعی ) بورس اعزام به خارج ( سیاست گذاری اجتماعی   

) بورس اعزام به خارج ( روزنامه نگاری چند رسانه ای ) بورس اعزام به خارج ( رسانه های جدید   

13/04/97و چهارشنبه  12/04/97رشته های مصاحبه روزهای سه شنبه   

 ترجمه زبان شناسی

 فلسفه دین زبان و ادبیات فارسی

 آموزش زبان انگلیسی مدیریت ورزشی

 علوم قرآن و حدیث حقوق عمومی

اقتصاد ایران -علوم اقتصادی اقتصاد سنجی -علوم اقتصادی   

مدیریت خدمات و توسعه فناوری -مدیریت فناوری اطالعات مهندسی مالی -مالی   

آموزشیکنولوژی ت  مشاوره 

مدیریت آموزش عالی -آموزش عالی فلسفه تعلیم و تربیت  

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی منطق با رویکرد فلسفی

آزمون فقط در روز سه شنبه )ادبیات باستانی)بورس اعزام به خارج( -ادبیات چین

.تیرماه برگزار می گردد(12  

آزمون فقط در روزسه شنبه ))بورس اعزام به خارج(آموزش زبان چینی به غیر چینی زبانان

(تیرماه برگزار می گردد12  

تیر  13آزمون فقط در روز چهارشنبه )(زبان و ادبیات اسپانیایی)بورس اعزام به خارج

(برگزار می گردد  

تیرماه برگزار 12آزمون فقط در روز سه شنبه زبان شناسی چینی)بورس اعزام به خارج()

(می گردد  

15/04/97و جمعه  14/04/97های مصاحبه روزهای پنجشنبه  رشته    

 روانشناسی تربیتی روانشناسی

 برنامه ریزی درسی سنجش و اندازه گیری

مدیریت تحقیق و توسعه -مدیریت تکنولوژی تولید و عملیات -مدیریت صنعتی   

تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی عمومی تصمیم گیری و خط مشی گذاری -مدیریت دولتی   

رفتار سازمانی -مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه -مدیریت دولتی   

مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی   

مدیریت سیاستگذاری بازرگانی -مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی -مدیریت بازرگانی   

وزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانام مدیریت آموزشی  

تیرماه   14 پنجشنبه )آزمون فقط در روزعلوم داده)بورس اعزام به خارج( -علم اطالعات

(گرددبرگزار می   

 برگزار  تیرماه 15 جمعه ) آزمون فقط در روزروانشناسی مدرسه ) بورس اعزام به خارج ( 

(می گردد  

 تیرماه 15 جمعه )آزمون فقط در روزروانشناسی صنعتی و سازمانی)بورس اعزام به خارج( 

  می گردد( برگزار

تیرماه  15 جمعه  فقط در روز آزمون) (آموزش و پرورش دبستانی)بورس اعزام به خارج

  (گرددبرگزار می 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


