
 »97هاي جدید واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع دکتري تخصصی سال رشته«

 مقطع واحد رشته و گرایش ردیف

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات اصفهان پژوهش هنر 1

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات اصفهان بیوالکتریک -مهندسی پزشکی  2

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات اصفهان پرتوپزشکی -مهندسی هسته اي  3

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی مدیریت آموزش عالی -آموزش عالی  4

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث 5

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی مشاوره 6

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی بیومکانیک -مهندسی پزشکی  7

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی حمل و نقل -مهندسی عمران  8

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی شهرسازي 9

 دکتري تخصصی تحقیقات آیت اله آملیپردیس علوم و  راه و ترابري -مهندسی عمران  10

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی ژئوتکنیک -مهندسی عمران  11

12 
طراحی کاربردي شاخه  -مهندسی مکانیک 

 تخصصی مکانیک جامدات
 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات آیت اله آملی

 دکتري تخصصی تحقیقات خوزستانپردیس علوم و  حقوق جزا و جرم شناسی 13

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات خوزستان حقوق خصوصی 14

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات فارس روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 15

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات فارس علوم ارتباطات 16

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات فارس جامعه شناسی سیاسی -علوم سیاسی  17

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات فارس مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی 18

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمان برنامه ریزي درسی 19

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمان فلسفه تعلیم و تربیت 20

 دکتري تخصصی علوم و تحقیقات کرمانپردیس  مدیریت آموزشی 21

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمان مالی -مدیریت صنعتی  22

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه حقوق جزا و جرم شناسی 23

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی  24

 دکتري تخصصی پردیس علوم و تحقیقات کرمانشاه قدرت -برق مهندسی  25

 دکتري تخصصی  المللی بندرانزلیپردیس مرکز بین –واحد رشت  حسابداري  26

 دکتري تخصصی  المللی بندرانزلیپردیس مرکز بین –واحد رشت  مالی  –مدیریت صنعتی  27
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