اطالعیه شماره ()2
جدول زمان بندی مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکتری سال 1396
 .1از داوطلبان درخواست میشود تنها و تنها مطابق جدول زمانبندی پیوست (بر اساس حرف اول نام خانوادگی) جهت
انجام مصاحبه مراجعه نمایند .در غیر این صورت ،انجام مصاحبه امکانپذیر نخواهد بود.
 .2ثبت نوبت انجام مصاحبه هر رشته گرایش از ساعت  8:30هر روز در دانشکدههای مربوطه آغاز میگردد.
 .3بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان دکتری تخصصی سال  1396پردیس فارابی میرساند که الزم است در روز
مصاحبه ،مدارک تاییدشدهای که در آنها معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درج شده باشد ارائه گردد .در
غیراین صورت ،امتیازات مربوط به میانگینها به داوطلب تعلق نخواهد گرفت.
 .4داوطلبانی که موفق به پرداخت هزینه نشدهاند مجاز به شرکت در مصاحبه نیستند.
دانشکده

مدیریت

رشتهها

پنجشنبه 22تیر

 -1مدیریت ورزشی  -مدیریت راهبردی در سازمانها و
رویدادهای ورزشی

ــــــــــــ

همه داوطلبان

 -2مدیریت آموزشی

ــــــــــــ

همه داوطلبان

 -3مدیریت دولتی  -تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی

الف تا ص

ض تا ی

 -4مدیریت دولتی  -رفتار سازمانی

الف تا ص

ض تا ی

 -5مدیریت بازرگانی :مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

الف تا ظ

ع تا ی

ال تا ر

ز تا ی

 -7مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی

الف تا ص

ض تا ی

 -8حسابداری

الف تا ظ

ع تا ی

همه داوطلبان

ــــــــــــ

 -1حقوق خصوصی

الف تا ع

غ تا ی

 -2حقوق جزا و جرمشناسی

الف تا ش

ص تا ی

 -3حقوق بینالملل عمومی

الف تا ش

ص تا ی

 -4حقوق عمومی

الف تا ش

ص تا ی

 -5حقوق نفت و گاز

الف تا س

ش تا ی

 -1کالم امامیه

همه داوطلبان

ــــــــــــ

 -2مدرسی معارف اسالمی  -مبانی نظری اسالم

ــــــــــــ

همه داوطلبان

 -3مدرسی معارف اسالمی  -قرآن و متون اسالمی

همه داوطلبان

ــــــــــــ

الف تا ق

ک تا ی

 -5زبان و ادبیات عرب

همه داوطلبان

ــــــــــــ

 -6علوم قرآن و حدیث

الف تا غ

ف تا ی

 -7فقه و مبانی حقوق

الف تا ع

غ تا ی

 -8فلسفه و کالم اسالمی

الف تا ف

ق تا ی

 -9فلسفه دین

الف تا غ

ف تا ی

-9مدیریت صنعتی :تولید وعملیات

 -4فلسفه
الهیات

با آزمون
جمعه  23تیر

 -6کارآفرینی

حقوق

بدون آزمون
(استعدادهایدرخشان)

شنبه  24تیر

پنجشنبه  22تیر

پنجشنبه  22تیر

