
 

  باسمه تعالي

  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز

  ويژه ممتازين ((((Ph.D))))آگهي پذيرش دانشجوي دكتري اصالحيه 

  92-93سال تحصيلي 

ارائه تسهيالت بـه برگزيـدگان علمـي     تغييراتي در آيين نامه    بدين وسيله  به اطالع  مي رساند

 ه استناد  اصالحيهب  ط الزم جهت درخواستقسمت شرايدر براي ورود به دوره هاي تحصيلي باالتر

وزارت    22/2/92مــورخ  22444/21 ماره و شــ 22/2/92و مــورخ / 19176شــماره هــاي 

خواهشمند است قبـل از ثبـت نـام بـه     به وجود آمده است  علوم،تحقيقات و فن آوري

    . آگهي اقدام فرماييداين  مطالعه دقيق

دانشـگاههاي معتبـر   فارغ التحصيالن و دانشجويان ممتـاز كارشناسـي ارشـد    طالعيه، از ميان طبق موارد مندرج در اين ادانشگاه شيراز 

، در كه در پايين صفحه آمده استگرايشهاي  –، در  رشته 92-93انجام مصاحبه و بررسي مدارك آموزشي و پژوهشي، براي سال تحصيلي  ، بادولتي

  .نمايدمي مقطع دكتري دانشجو پذيرش 

  مي شرايط عمو) الف

  ،دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل •

  .ت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردنداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدم •

  شرايط اختصاصي )  ب

 ،گرايش تحصيلي مورد تقاضا در مقطع دكتري –داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد متناسب با رشته  -1

  31/6/92ن سال آخر، حداكثر تا تاريخ اكه طبق فرم مخصوص دانشجوي )90ورودي( ددانشجويان فعلي كارشناسي ارش -2

  التحصيل خواهند شد، فارغ

 ،)مصاحبه(شركت در آزمون شفاهي  -3

 : ارائه نمره قابل قبول از يكي از آزمونهاي زبان انگليسي به شرح زير -4

 آزمون بسندگي زبان دانشگاه شيراز  •

• TOEFL  500حداقل  

• IELTS 6داقل ح 

• TOEFL  60اينترنتي حداقل 

• MCHE  55حداقل  

• TOLIMO  500حداقل. 

، پذيرفته شدگان موظفند تا قبل از آزمون جامع، نسبت به ارائه نمره قابل قبول شفاهي در صورت عدم ارائه نمره قابل قبول در زمان آزمون

 



 .اقدام نمايد

  نحوه پذيرش)  ج

  :گيرد و بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي به شرح زير صورت مي) همصاحب(پذيرش بر اساس آزمون شفاهي 

   :آزمون شفاهي  - 1  

به منظور ارزيابي داوطلب در تجزيه و تحليل مسائل و تسلط علمي وي در رشته مورد تقاضا و بررسي نحوه تعامل و توانايي 

داوطلب به صورت حضوري به سؤاالت اعضاي  در ايجاد ارتباط، در جلسه اي با حضور اعضاي هيات علمي رشته مورد تقاضا،

  . پاسخ مي دهد اجراي آزمون كميته

  :سوابق آموزشي -2  

مواردي مانند معدل كل و معدل دروس تخصصي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشگاه محل تحصيل دوره هاي 

رتبه در ابق تدريس در دانشگاه ها، كارشناسي و كارشناسي ارشد، رتبه دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، سو

توسط كميته اجراي آزمون بررسي، و امتياز داده ) ...اي و  اي، مشاوره خدمات حرفه(جشنواره ها و المپيادها و موارد ديگر 

  . مي شود

  

 

  :سوابق پژوهشي - 3  

معتبر، ثبت اختراع، طرحها و  هاي كنفرانسارائه مقاله درترويجي، -پژوهشي،  مقاالت علمي- مواردي مانند مقاالت علمي

   .بررسي و امتياز داده مي شود توسط كميته اجراي آزمونتاليف و ترجمه كتاب ها،  پروژه

گرايش مورد تقاضا از طريق كنكور سراسري - درصد ظرفيت پذيرش در رشته20ظرفيت پذيرش دانشجويان ممتاز حداكثر *   :مهم

  .باشد مي

  ::::شرايط الزم جهت درخواست)  د

در مقطع كارشناسي ارشد گذشته  آناناز تحصيل  از تاريخ فراغت تحصيليسال  3تا حداكثر كه  دانش آموختگاني  - 1

تا سوم جزء رتبه هاي اول  )ارزشيابي پايان نامه با درجه عالي( نمره پايان نامه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب باشد و

بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز  در صورت داشتن يكي از شرايط زير ،دي خود باشنددانشجويان هم رشته هم ورو

  :توانند در اين طرح شركت نمايند دوره دكتراي تخصصي مي

پژوهشي با نمايه  –در مجالت علمي  پذيرفته شده يا چاپ شده ن نامهمقاله مستخرج از پايا يك حداقل داراي  - الف

  .در دوره كارشناسي ارشد)انجام شده توسط دانشجو(ي پژوهشي معتبر ملي يا بين المللي يا طرح ها

مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله - ب

در دوره كارشناسي )دانشجوانجام شده توسط (پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي  - در مجالت علمي

  .ارشد

مستخرج از پايان  دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله –رتبه اول المپيادهاي علمي  - پ 

انجام شده توسط (پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي  –نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .در دوره كارشناسي ارشد)انشجود

مستخرج از پايان نامه پذيرفته  دانش آموخته رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله - ت

در )انجام شده توسط دانشجو(پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي  –شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .ره كارشناسي ارشددو

داراي حداقل يك مقاله ) موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي( دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي - ث

پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي  –مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .در دوره كارشناسي ارشد)ه توسط دانشجوانجام شد(

فارابي در دوره  -رازي - جوان خوارزمي - رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي از قبيل خوارزمي - ج



مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ  كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد داراي حداقل يك مقاله

در دوره )انجام شده توسط دانشجو(پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي  –ت علمي شده در مجال

  .كارشناسي ارشد

ليف و طرح پژوهشي تقاضا محور بر اساس نياز يك دستگاه با تاييد معاونت پژوهشي و فناوري طرح ملي ،اثر بديع يا تأ:  1تبصره

  . شود الف تا ج جايگزين وزارت مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي

 بدون  91-92لكه معدل دروس دوره آموزشي آنان تا پايان نيمسال او 90- 91ورودي سال تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد  - 2 

تا و  خود باشند دانشجويان هم رشته هم ورودي جزء رتبه هاي اول تا سومنمره پايان نامه  احتساب

و قبل از شروع دوره دكتري از پايان نامه خود با درجه عالي دفاع كرده )چهارنيمسال ( 31/6/92

  )قيقات و فن آوريوزارت علوم،تح 22/2/92مورخ  22444/21به استناد اصالحيه شماره ( .باشند

در دوره دكتري ممتازين پذيرفته شود موظف است تا پايان سال  دانشجويان فوقچنانچه  •

ن اپژوهشي مستخرج از پاي-اول دوره دكتري خود مجوز پذيرش يا چاپ يك مقاله علمي

زارت و 22/2/92مورخ  22444/21به استناد اصالحيه شماره ( .نامه دوره كارشناسي ارشد را ارائه نمايد

    )علوم،تحقيقات و فن آوري

اصالحيه به استناد با  براي دانشجويان و دانش آموختگان  رتبه بندي در دوره كارشناسي ارشد �

  :رعايت موارد زير انجام مي شود با )وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري 22/2/92مورخ  22444/21شماره 

نفر  5ه كارشناسي ارشد تا در صورتي كه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل در دور •

نفر باشد رتبه هاي اول و دوم و  10تا  6باشد صرفا رتبه اول،چنانچه ظرفيت پذيرش بين 

 .باالتر رتبه هاي اول تا سوم معرفي خواهد شد نفر و 11 براي تعداد

  

  نام  ثبت)  ه

  . مراجعه نمايند  www.shirazu.ac.irتي براي ثبت نام به آدرس اينترنبايد و داوطلبان  است به صورت اينترنتي ثبت نام -1

  .گردد مي باشد و پس از آن سيستم غيرفعال مي 92 / 3/ 20 شنبهدوروز  24ساعت تا  25/2/92از چهارشنبه ثبت نام   -2

   .عنوان هزينه ثبت نام اب اينترنتي لينك ثبت نام اينترنتيريال به حساب  000/600واريز مبلغ  -2

 . باشد ام به صورت غير اينترنتي امكان پذير نميدرخواست ثبت ن*   :مهم

  جهت ارائه به كميته اجراي آزمون در روز مصاحبه مدارك الزم)  و

 ،)اينجابا كليك روي ( فرم درخواست ثبت نام اينترنتيپرينت  -1

  ، )اينجاليك روي با ك(داوطلبان  فرم مشخصات فرديچاپ و تكميل  ،دانلود -2

  ،)گذرنامه ،شناسنامه، كارت ملي(ارائه كارت شناسايي معتبر  -3

  پژوهشي، -يك نسخه از مقاالت چاپ شده در مجالت علمي  -4

فرم ( 90-91جهت دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي  ،)اينجا، با كليك روي فرم اعالم رتبه( نمره پايان نامه بدون احتساب ارائه گواهي رتبه -5

شايان ذكر است  . دانشجو بايد پرينت گواهي فوق را تكميل،اسكن و در ثبت نام اينترنتي آپلود نمايد )1اره شم

    .كه اين مدرك را آپلودننمايند  بررسي نخواهد شد افراديتقاضاي 

دانشجو بايد  )2فرم شماره (ن جهت فارغ التحصيال ،)اينجا، با كليك روي فرم اعالم رتبه( با احتساب نمره پايان نامه ارائه گواهي رتبه - 6

كه اين  افراديشايان ذكر است  تقاضاي . پرينت گواهي فوق را تكميل،اسكن و در ثبت نام اينترنتي آپلود نمايد

    .مدرك را آپلودننمايند  بررسي نخواهد شد

 پژوهشي، تخصصي و تجربي سوابق آموزشي، گواهي و مستندات  -7



  از استادان مقاطع تحصيلي قبلي،دو فقره توصيه نامه علمي از دو تن  -8

  مهم  هتنك)  ز

اي از پذيرش و يا تحصيل، از ادامه  در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارك ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله •

    .عمل خواهد آمده گيري قانوني ب كار وي جلوگيري، و پي

    .مدارك متقاضيان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد •

خصوص جدا اين خواهشمند است از مراجعه حضوري و تماس تلفني در . يج بررسي ها و تاريخ مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شدنتا •

    .خودداري گردد

  

  

  

  

    

  گرايش-رشته   گرايش -رشته   گرايش -رشته   گرايش -رشته 

  ب شناسيآ -زمين شناسي  زبان و ادبيات فارسي  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  متالوژي - مهندسي مواد

  اقتصادي -زمين شناسي  مايران بعد از اسال  -تاريخ   پاتولوژي دامپزشكي   محيط زيست -مهندسي عمران

  تكنونيك  -زمين شناسي  تاريخ اسالم -تاريخ   بهداشت آبزيان  سازه  -مهندسي عمران

  زيست محيطي -مين شناسيز  مجموعه علوم اجتماعي -جامعه شناسي  دامپژشكي فيزيولوژي  خاك و پي -مهندسي عمران

  بيوسيستماتيك جانوري  مديريت  جراحي دامپژشكي  مهندسي آب -مهندسي عمران

  رياضي محض  حسابداري  بيماريهاي داخلي دامهاي كوچك  مهندسي شيمي

  رياضي كاربردي  علوم اقتصادي  آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي   جامدات  كاريردي ديناميك طراحي - مهندسي مكانيك

  آمار  ربيتسفه تعليم و تفل  بزرگبيماريهاي داخلي دامهاي    كنترل و ارتعاشات -كاريردي طراحي - هندسي مكانيكم

  شيمي تجزيه  برنامه ريزي درسي  بيوشيمي  تبديل انرژي - مهندسي مكانيك

  آليشيمي   روانشناسي تربيتي  بهداشت مواد غذايي  )روديناميكآي(مهندسي هوا و فضا 

  فيزيك شيمي   مديريت آموزشي  باكتري شناسي  بيوالكتريك –مهندسي پزشكي 

  شيمي معدني   مكانيك ماشين هاي كشاورزي  انگل شناسي  راكتور -اي مهندسي هسته

  )تمام گرايش ها( فيزيكعه ومجم  ميوه كاري  - علوم باغباني  بهداشت و بيماريهاي طيور  هوش مصنوعي  -مهندسي كامپيوتر

    گياهان زينتي - علوم باغباني  بيوتكنولوژي زيست فناوري  ارنرم افز  -مهندسي كامپيوتر

  پيدايش و رده بندی و ارزيابی خاک –علوم خاك   فارماكولوژي   قدرت - مهندسي برق

  شيمی و حاصلخيزی خاک –علوم خاک     مخابرات سيستم  - مهندسي برق

  فيزيک و حفاظت خاک –علوم خاک     مخابرات ميدان  - مهندسي برق

  اصالح نباتات –زراعت     الكترونيك  - رقمهندسي ب

  زراعت - زراعت     كنترل - مهندسي برق

  


