
 

 
 

برای دواطلبانی که قصد ادامه تحصیل در این مقطع را دارند، بسیار  1401 سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزادآشنایی با 

حائز اهمیت است، چرا که می توانند با آمادگی بیشتری سر جلسه حاضر شوند. معموالً در جلسه مصاحبه دکتری سواالتی  

نامه، سطح دانش زبان انگلیسی مطرح می شود که داوطلبانی که تحصیلی مورد عالقه، موضوع پایان حول محور زمینه 

 .اند، با رعایت بعضی از نکات می توانند در این مصاحبه امتیاز قابل قبولی را کسب کننددعوت به مصاحبه شده 

ی، امتیاز مصاحبه دکترای دانشگاه آزاد اهمیت کمتری نام دکترای دانشگاه آزاد با دکترای دانشگاه سراسراز ادغام ثبت  پیش

حاضر با ادغام آزمون این دو   دانشگاه سراسری داشت، اما در حال  به مصاحبهبه نمره کتبی آزمون و همچنین نسبت نسبت 

ی در مصاحبه است. بنابراین قبول درصد رسیده 50به بعد سهم مصاحبه دکتری واحد دانشگاه آزاد به  96دانشگاه از سال 

 .از گذشته اهمیت دارد بیش

برای کسب نمره حد نصاب در مصاحبه دکتری داوطلبان باید در جلسه مصاحبه با توانایی الزم حاضر شوند تا بتوانند امتیاز 

ند،  آشنایی ندار 1401حد نصاب را به دست آورند. از آنجا که بسیاری از داوطلبان با سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

ترین نکات موفقیت در جلسه و همچنین شرایط الزم برای  در این مقاله به بررسی سواالت متداول و احتمالی مصاحبه و مهم

 .دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مطلب با ما باشید

  

 1401ترین سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد رایج 

از آن برای مصاحبه دکتری دعوت خواهند شد. بسیاری از  اند، پس ه در مرحله آزمون کتبی دکتری پذیرفته شدهداوطلبانی ک

دنبال این هستند که چه سواالتی در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مطرح می شود. داوطلبانی که در مصاحبه داوطلبان به  

بینی نیست و از همه داوطلبان سواالت یکسانی  پیشه سواالت قابل های دکتری دوره های قبل شرکت کرده اند، معتقدند ک

حال اطالع سواالت احتمالی می تواند در ایجاد آمادگی برای داوطلبان جهت کسب موفقیت در این پرسیده نخواهد شد. با این

مطرح می شود، به شرح   آزمون مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه مؤثر باشد. سواالت احتمالی که معموالً در جلسه

 :باشد زیر می

 : معرفی خود و شرح سوابق تحصیلی 1سوال  �🁈�

تحصیلی خود  خواهند که خود را کامل معرفی کرده و به طور مختصر از گذشته در اولین قدم اساتید از دانشجو می

ارشد   ل تحصیلی کارشناسی و کارشناسیطور مثال دانشجو باید توضیحاتی در ارتباط با نام محاطالعاتی را ارائه دهد. به  

کننده در خصوص علت پایین بودن بعضی از نمرات درسی سواالتی را خود ارائه دهد. همچنین ممکن است که مصاحبه 

مطرح کند که ارائه پاسخ صادقانه در مورد چرایی این امر می تواند باعث جلب اعتماد اساتید حاضر در جلسه مصاحبه  

 .شود

این ممکن است اساتید از شما بخواهند که خود را با زبان انگلیسی معرفی کنید. بنابراین سعی کنید از قبل آمادگی بر عالوه 

 .داشته باشید



 

 
 

 ارشد نامه کارشناسی : ارائه توضیح در مورد پایان2سوال  �🁈�

وضیحاتی را ارائه دهید. پس الزم ارشد خود تنامه کارشناسی در این مرحله از شما درخواست می شود که در مورد پایان 

عنوان در مورد جزئیات کار خود   هیچ نامه خود را بطور خالصه در چند جمله معرفی کنید. بهاست که موضوع پایان 

 .نامه خود تسلط کافی داشته باشید توضیح ندهید، اما به کلیت پایان 

 : سوال از مباحث علمی مقاطع قبل 3سوال  �🁈�

آید که از دروس دانشگاهی سوال پرسیده شود. اما الزم است که شما  حبه دکتری دانشگاه آزاد کمتر پیش می معموالً در مصا

اید، اطالعاتی داشته باشید که اگر اساتید حاضر در جلسه در این خصوص   در مورد دروسی که در مقاطع قبل گذرانده

 .ب دهیدسوالی را مطرح کردند، بتوانید با تسلط کامل به سواالت جوا

 

  .مطلع شوید، بر روی لینک کلیک نمایید تاثیر مقاله در مصاحبه دکتریاگر می خواهید از 

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  

 گویی به سواالت به زبان انگلیسی  پاسخ  : 4سوال  �🁈�

نامه خود از این   شوند، باید برای تکمیل پایان های مرجع و مقاالت به زبان انگلیسی نوشته میاز آنجا که بسیاری از کتاب 

درک زبان انگلیسی منابع استفاده کنید. از این رو بسیار مهم است که به زبان انگلیسی تسلط کافی داشته باشید. چنانچه م

که توسط دانشگاه    EPT توانید در جلسه مصاحبه دانشگاه آزاد ارائه دهید. همچنین داشتن مدرک آزمون خاصی دارید، می  

 .آزاد برگزار می شود، بسیار دارای اعتبار است و می تواند در موفقیت شما را در مصاحبه موثر باشد

 داف تحصیلی در مقطع دکتریها و بیان اه: ترتیب اولویت 5سوال  �🁈�

های دیگر نیز برای  داوطلبانی که در جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حاضر می شوند، ممکن است همزمان در دانشگاه 

انجام مصاحبه دعوت شده باشند، به همین جهت یکی از سواالتی که در جلسه توسط اساتید مطرح می شود، این است که بین 

دهند و علت این امر چیست. پس فراموش نکنید که برای این سوال جواب قانع  کدام را ترجیح می Y گاهو دانش  X دانشگاه

 .کننده داشته باشید تا بتوانید اساتید را متقاعد نمایید

 ارائه اطالعات در خصوص تمکن مالی برای تحصیل در مقطع دکتری : 6سوال  �🁈�

انشگاه آزاد، در ارتباط با تامین هزینه تحصیلی خواهد بود. شهریه مقطع  یکی از اصلی ترین سواالت مصاحبه دکتری د

که تصمیم به ادامه تحصیل در این  از این   ها معموالً هزینه باالیی دارد که داوطلبان قبل  دکتری دانشگاه آزاد در تمام رشته

 .های جاری هر ترم را مد نظر قرار دهندمقطع داشته باشند، باید هزینه 

ترین نکاتی که داوطلبان باید به آن توجه داشته باشند، این است که شاغل بودن داوطلبان تاثیر چندانی بر  از مهم یکی 

وقت روی پروژه خود کار کنند  موفقیت در روند مصاحبه نخواهد داشت، زیرا اساتید دنبال داوطلبانی هستند که بتوانند تمام 

 .ا نداشته باشندهای تحصیلی خود رو دغدغه تامین هزینه 

 : زمینه تحقیقاتی و علمی مورد عالقه 7سوال  �🁈�

یکی از سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، سوال در خصوص زمینه علمی و تحقیقاتی مورد عالقه شماست. در ارائه  

تحصیلی و علمی  پاسخ به این سوال هرگز نباید روی موضوع خاصی تاکید کنید. بلکه باید انعطاف خود را در زمینه های

 .مختلف نشان دهید

ای پاسخ ندهید که برایتان مهم نیست که روی چنین موضوعی کار کنید، زیرا برای اساتید حاضر در  گونه بر این به  عالوه

جلسه انگیزه و عالقه شما بسیار مهم است. بهتر است که پاسخ خود را طوری ارائه دهید که نشان دهد که شما بر روی چند 

 .توانید بر روی موضوعات دیگر نیز کار کنیدنه کاری مسلط هستید، اما می زمی



 

 
 

 

 ��اطالعیه  �� 

 .به صورت حضوری در شهر تهران برگزار خواهد شد 1401مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

  

 1401نکات طالیی موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

ترین سواالتی که بینی نیستند و ما سعی کردیم مهم  پیشدانشگاه آزاد قابل همانگونه که اشاره شد سواالت مصاحبه دکتری 

توان فرمول قطعی برای کسب   ممکن است در جلسه مصاحبه مطرح می شود را به شما عزیزان ارائه دهیم. بنابراین نمی

موفقیت شما در مصاحبه دکتری  توان نکاتی را رعایت کرد که درنمره باال و موفقیت در این آزمون ارائه داد، اما می  

بسیار تاثیرگذار باشد و شما با استرس کمتری سر جلسه حضور یابید. نکات طالیی موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

 :باشدبه شرح زیر می 



 

 
 

ونه ای در جلسه  در قدم اول باید بدانید که ممکن است دیگر چنین فرصتی در اختیار شما قرار نگیرد. بنابراین باید به گ ️☑

حاضر شوید، که گویا آخرین فرصت شماست. پس قدر این فرصت را بدانید و تا پایان زمان مصاحبه روحیه خود را از  

 .دست ندهید

 .شد، دچار استرس نشوید. مطمئناً سواالت بعدی به زبان فارسی مطرح خواهند شد اگر سوال انگلیسی از شما پرسیده ️☑

 .همراه داشتن وسایل اضافی خودداری نماییدمناسب و رسمی بپوشید و از به حتما لباس  ️☑

 .نفس پاسخ دهیدبا قدرت در جلسه حاضر شوید و به سواالت با اعتماد به  ️☑

 .در هنگام مصاحبه هرگز به ساعت خود نگاه نکنید ️☑

 .را ارائه دهید که به سوالی پاسخ دهید، روی آن فکر کنید و سپس پاسخ خود از این قبل  ️☑

دنبال داوطلبانی هستند که نسبت به عالقه خود را ضمن ارائه اطالعات کافی به اساتید نشان دهید، چرا که آن ها به   ️☑

 .رشته و دانشگاه درخواستی عالقه داشته باشند

 .توجیه نکنیدهای خود مانور بدهید و نقاط ضعف خود را  در جلسه مصاحبه بیشتر بر روی توانایی ️☑

 .ها را بیان کنیداگر تجارب علمی و تحقیقاتی ارزشمندی دارید، حتما آن   ️☑

االمکان پیش از شروع مصاحبه دکتری در محل محل حضور داشته باشید و در نهایت سعی کنید آرامش خود را حتی  ️☑

 .حفظ نمایید تا بتوانید باالترین نمره را کسب کنید

ها برای این  که در طول روند مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ثابت کنید که یکی از بهترین گزینهالزم به اشاره است  ️✔

دهید یک یک دلیل بیاورید که استاد حاضر در جلسه قانع گر می  مقطع هستید. سعی کنید برای هر پاسخی که به مصاحبه

رای هر پاسخ بسیار ضروری است. توجه کنید که خود  شود که از بین دانشجویان باید شما را پذیرش کند. کسب یک امتیاز ب

گذارید، اهمیت بیشتری دارد. ها و تأثیری که بر روی فرد مصاحبه گر می ها مهم نیستند، بلکه نحوه پاسخ به سوال  پاسخ

 .بنابراین تمام تالش و همت خود را در طول مصاحبه بکار ببرید تا بتوانید نمره حد نصاب را کسب کنید



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نماییدمصاحبه دکتری  جهت اطالع از زمان و نحوه دعوت به      

  

 1401شرایط الزم جهت دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

 اند، برای راهآزمون کتبی دکتری دانشگاه آزاد نمره قبولی را کسب کرده افرادی که در مرحله  

ترین شرایط دعوت به مصاحبه ها دعوت به عمل آید. از مهم  مصاحبه باید شرایطی را داشته باشند تا از آن  یافتن به جلسه 

 :توان موارد زیر را عنوان کردمی 1401دکتری دانشگاه آزاد 

 1401آزمون دکتری ثبت نام در  ️☑

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/


 

 
 

 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری از سایت دانشگاه آزاد و حضور در جلسه آزمون ️☑

داشتن شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کارنامه آزمون دکتری و تکمیل نمودن فرم انتخاب رشته دکتری دانشگاه   ️☑

 1401آزاد 

 ه دکتری دانشگاه آزادکسب امتیاز حد نصاب برای دعوت به مصاحب ️☑

افراد داوطلبی که شرایط ذکر شده باال را داشته باشند، به مصاحبه در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد دعوت خواهند شد  ️✔

 .نام کنند و به موقع سر جلسه حضور یابند شده در سامانه دانشگاه آزاد برای مصاحبه دکتری ثبت و حتما باید در زمان اعالم 

 

 .بر روی لینک کلیک کنید موفقیت در مصاحبه دکتریآشنایی با مهم ترین نکات   جهت     

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  

 احبه دکتری دانشگاه آزاد جدیدترین اخبار پیرامون مص

  زمان ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ��

پس از اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، آن دسته از افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره الزم شده باشند، 

پذیرش و امور فارغ التحصیلی خرداد ماه هر سال از طریق سایت مرکز سنجش  21باید برای شرکت در مصاحبه تا تاریخ 

 .دانشگاه آزاد اقدام به اسم نویسی کنند

  نحوه ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ��

صورت می گیرد. داوطلبان مقطع دکتری   azmoon.org از طریق سامانه 1401ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ثبت نام  1401دکتری دانشگاه آزاد بدون آزمون دانشگاه آزاد می توانند با انتخاب رشته 

 .کنند

  

 ��  اطالعیه �� 

داشتن مدارک خاصی چون گواهی ثبت اختراع و عناوین علمی، گواهی سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف، گواهی انجام 

انگلیسی، امتیازات ویژه ای را به همراه دارد که در  طرح های پژوهشی و افتخارات علمی و نمره باالی مدرک زبان 

 .گزینش نهایی شما اثر مثبت خواهد گذاشت

  

 خالصه مطالب

و همچنین شرایط الزم برای دعوت به مصاحبه  1401ترین سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه در این مقاله به بررسی مهم

باشد، بنابراین اطالع از  اندازه آزمون کتبی دارای اهمیت می پرداختیم. مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در حال حاضر به 

بینی   پیشگاه سواالتی که از داوطلبان پرسیده خواهد شد، قابل   سواالت در روند قبولی بسیار موثر است. اما از آنجا که هیچ

ا شوند که در این مطلب توضیحاتی  نیستند، بنابراین دانشجویان فقط می توانند با سواالت احتمالی که مطرح خواهد شد، آشن

پیرامون این پرسش ها و چگونگی پاسخ به آن ها ارائه شد. به دلیل سهم باالی مصاحبه در مجموع امتیازات کسب شده،  

 .از ورود به جلسه حتما از مهم ترین سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مطلع شوید کنیم که قبل توصیه می



 

 
 

اند نمی توانند در جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد حضور   افرادی که در آزمون کتبی قبول شدهالزم به ذکر است همه 

که شرایط الزم را داشته باشند که در این مقاله به آن ها اشاره شد. چنانچه در خصوص مطالب ارائه شده  پیدا کنند، مگر این 

وانید با کارشناسان آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا به تدر این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری داشته باشید، می 

 .بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی کنند

 .نماییدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله �� 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/سوالات-مصاحبه-دکتری-دانشگاه-آزاد.pdf

