تاریــخ........................................... :

باسمه تعالی

شمـاره............................................ :
پیوست........................................... :

دانشگاه آزاد اسالمی

واحـد تنکابن

به نام خدا
اطالعیه آموزشی
به اطالع کلیه دانشجویان گرامی دوره دکتری تخصصی می رساند بهه اسهتداد نامهه شه اره 6729مهور 97/08/29
ریاست محترم دبیرخانه هیات امداء دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران ،زمان برگزاری آزمهون اهامن نی لهاو اوو
 98-97به شرح ذیل می باشد:
زمان برگزاری آزمون کتبی
زمان برگزاری آزمون شفاهی



سه شدبه 97/10/04
چهارشدبه 97/10/05
سه شدبه 97/10/11
چهارشدبه 97/10/12

ادوو رشته ها ،مواد درسی آزمون و اساتید گروه های تخصصی به شرح ادوو زمان بددی پیوست می باشد.

معاونت عل ی(آموزشی و پژوهشی)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تدکابن

نشانی :مازندران /تنکابن /کیلومتر  3جاده چالوس /مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن /تلفن / 01924271105 - 9 :نمابر / 01924274409 :صندوق پستی4684161167 :
www.toniau.ac.ir

تاریــخ........................................... :

باسمه تعالی

شمـاره............................................ :
پیوست........................................... :

دانشگاه آزاد اسالمی

واحـد تنکابن
اطالعیه برگزاری آزمون اامن دکترای تخصصی
بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسالمی ،آزمون جامع نیمسال اول  97-98دانشجویان دوره دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالالمی
واحد تنکابن در نیمه اول دی ماه  1397برگزار می شود .با توجه به شرایط شركت در آزمون ،مواد درسی و زمان اجرای آزمون های كتبی و شفاهی مطابق برنامه زمان بندی
به شرح جدول زیر می باشد.
جهت اطالع از منابع آزمون ،با مدیران محترم گروه های تخصصی هماهنگ شود.


شرایط شرکت در آزمون اامن:
 .1ات ام دوره آموزشی و کلب میانگین کل در پایان مرحله آموزشی حداقل ن ره 16
 .2کلب ن ره حدنصاب در آزمون زبان خارای وفق بخشدامه دانشگاه آزاد اسالمی
 .3ارائه عدوان پیشدهادی رساله(پروپوراو)
رشته

تاریخ آزمون کتبی

دکتری قارچ شداسی

97/10/04

دکتری شی ی -شی ی آلی

97/10/04

دکتری زیلت شداسی – فیزیولوژی گیاهی

97/10/04

دکتری آموزش زبان انگلیلی

97/10/04

دکتری روانشداسی

97/10/05

دکتری روانشداسی سالمت

97/10/05

دکتری مشاوره

97/10/05

دکتری مدیریت آموزشی

97/10/05

دکتری حلابداری

97/10/04

دکتری علم اطالعات و دانش شداسی

97/10/04

نام استاد

مواد درسی آزمون
 -1فیزیولوژی قارچ ها

 -1دکتر ملعود هاش ی -دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی

 -2ق*ارچ شداسی پبشرفته

 -2دکتر آیت ا ...نصراللهی

 -3داروهای ضد قارچی و مکانیزم آنها

 -3دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی

 -4ای ونولوژی بی اری های قارچی

 -4دکتر آیت ا ...نصراللهی -دکتر ملعود قانن

 -1شی ی هتروسایکلیک پیشرفته

 -1دکتر ناصر مدتظری

 -2شی ی حالت های برانگیخته و حد واسطه های فعاو

 -2دکتر خلیل پورش لیان

 -3پیشرفت های نوین در ترکیبات طبیعی

 -3دکتر فرهاد حاتم اعفری

 -4مباحث نوین در شی ی آلی(اسپکتروسکوپی پیشرفته)

 -4دکتر فرهاد حاتم اعفری

 -1مکانیلم ع ل تدظیم کددده های رشد

 -1دکتر پروانه راهداری

 -2متابولیلم گیاهی پیشرفته

 -2دکتر مح ود اسدی

 -3بیوتکدولوژی و مهددسی ژنتیک

 -3دکتر بهروز گلعین -دکتر افشین حلیدی بلداچی

 -4فیزیولوژی تدش

 -4دکتر بابک باباخانی

 -1نقد و بررسی ملائل آموزش زبان

 -1دکتر داوود مشهدی حیدر

 -2مطالعات یادگیری زبان دوم

 -2دکتر مح درضا خدارضا  -دکتر داوود مشهدی حیدر -دکتر رامین رحی ی

 -3سدجش زبان

 -3دکتر مح درضا خدارضا

 -4تحقیق در آموزش زبان

 -4دکتر رامین رحی ی

 -1آمار استدباطی و روش تحقیق پیشرفته

 -1دکتر اواد خلعتبری -دکتر مح درضا زربخش بحری

 -2روانشداسی یادگیری و تفکر

 -2دکتر اواد خلعتبری -دکتر مرتضی ترخان

 -3روانشداسی رشد با تاکید بر کودکان استثدائی

 -3دکتر شهره قربان شیرودی -دکتر شهدام ابوالقاس ی

 -4آسیب شداسی روانی با تواه به ملائل خاص فرهدگ ایران

 -4دکتر مح دعلی رح انی -دکتر کامران یثربی

 -1آمار استدباطی و روش تحقیق پیشرفته

 -1دکتر اواد خلعتبری -دکتر مح درضا زربخش بحری

 -2روانشداسی سالمت

 -2دکتر اواد خلعتبری -دکتر شهره قربان شیرودی

 -3استرس

 -3دکتر شهدام ابوالقاس ی  -دکتر مح دعلی رح انی

 -4سایکونوروای ونولوژی

 -4دکتر شهدام ابوالقاس ی -دکتر افشین طیبی

 -1تحلیل مقایله ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

 -1دکتر شهره قربان شیرودی -دکتر مح دعلی رح انی

 -2مقایله نظریه های مشاوره و روان درمانی

 -2دکتر اواد خلعتبری -دکتر شهره قربان شیرودی

 -3طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطالعات

 -3دکتر اواد خلعتبری -دکتر مح درضا زربخش بحری

 -4بررسی مقایله ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی

 -4دکتر مح دعلی رح انی -دکتر طاهر تیزدست

 -1تئوری های مدیریت و سازمان در اهان امروز

 -1دکتر علی خلخالی

 -2روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و مدطقه ای

 -2دکتر اس اعیل کاظم پور

 -3سیاست گذاری در نظام های آموزشی

 -3دکتر زهره شکیبائی

 -4روش های پژوهش در مدیریت

 -4دکتر علی خلخالی

 -1ئئوری های حلابداری (مالی)

 -1دکتر رضیه علیخانی

 -2حلابداری مدیریت(کدترو هزیده)

 -2دکتر عبدالص د خلعتبری

 -3پژوهش های تجربی حلابداری

 -3دکتر مح درضا پورعلی

 -4مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری

 -4دکتر مح ود ص دی

 -1مع اری اطالعات

 -1دکتر سودابه شاپوری

 -2تحلیل متون و داده کاوی

 -2دکتر هاار زارعی

 -3وب معدایی و هلتی شداسی

 -3دکتر سودابه شاپوری

 -4پردازش زبان طبیعی

 -4دکتر هاار زارعی

معاونت عل ی(آموزشی و پژوهشی) واحد تدکابن

نشانی :مازندران /تنکابن /کیلومتر  3جاده چالوس /مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن /تلفن / 01924271105 - 9 :نمابر / 01924274409 :صندوق پستی4684161167 :
www.toniau.ac.ir

تاریخ آزمون شفاهی

97/10/12

97/10/11

97/10/11

97/10/11

97/10/12

97/10/12

97/10/12

97/10/12

97/10/11

97/10/11

