
 

 باسمه تعالي
  مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز

  ويژه ممتازين (Ph.D)آگهي پذيرش دانشجوي دكتري
 92-93سال تحصيلي

 طبق موارد مندرج در» به استناد آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي باالتر«دانشگاه شيراز در نظر دارد       
بررسي مـدارك آموزشـي و   ، با انجام مصاحبه وهاي معتبر دولتي دانشگاهاين اطالعيه، از ميان فارغ التحصيالن و دانشجويان ممتاز كارشناسي ارشد 

  . در مقطع دكتري دانشجو پذيرش نمايد،يي كه در پايان اطالعيه آمده استها گرايش-در  رشته 92-93پژوهشي، براي سال تحصيلي 

  ط عمومي شراي)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(ي ارشددانشجويان فعلي كارشناس -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  6حداقل 

 TOEFL  60اينترنتي حداقل 

 MCHE  55حداقل  
 TOLIMO  500حداقل. 

، پذيرفته شدگان موظفند تا قبل از آزمون جامع، نسبت به ارائه نمره قابل قبول شفاهيدر 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)مصاحبه(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 

قاضا، داوطلب به صورت حضوري به سؤاالت اعضاي در ايجاد ارتباط، در جلسه اي با حضور اعضاي هيات علمي رشته مورد ت
  . 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 د، سوابق تدريس در دانشگاه ها، كارشناسي و كارشناسي ارشد، رتبه دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارش
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 
هاي معتبر، ثبت اختراع، طرحها و  سكنفرانارائه 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
 :استشرايط الزم جهت درخو) د

به لحاظ  باشد ودر مقطع كارشناسي ارشد گذشته  آناناز تاريخ فراغت از تحصيلتحصيليسال 2كه دانش آموختگاني   -1
تا سوم دانشجويان هم رشته جزء رتبه هاي اول  )ارزشيابي پايان نامه با درجه عالي( نمره پايان نامه ميانگين كل دوره با احتساب

بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره دكتراي تخصصي  ورت داشتن يكي از شرايط زيردر ص، دي خود باشندهم ورو
  :توانند در اين طرح شركت نمايند مي

پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا  –در مجالت علمي  ن نامه پذيرفته شده يا چاپ شدهداراي حداقل دو مقاله مستخرج از پايا -الف
  .در دوره كارشناسي ارشد)انجام شده توسط دانشجو(شي بين المللي يا طرح هاي پژوه

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

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 

  .شناسي ارشددوره كار
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)دانشجو انجام شده توسط(

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  –ي شده در مجالت علم
  .كارشناسي ارشد

عاونت پژوهشي و فناوري ليف و طرح پژوهشي تقاضا محور بر اساس نياز يك دستگاه با تاييد مطرح ملي ،اثر بديع يا تأ: تبصره
  . شود الف تا ج جايگزين وزارت مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي

 باشددر مقطع كارشناسي ارشد گذشته  آناناز تاريخ فراغت از تحصيل تحصيليسال5تا2كه بين دانش آموختگاني  -2
يك يا يا چاپ شده  پذيرفته شدهپژوهشي   –د يك مقاله معتبر علمي سال باي 5تا  ازاي هر سال اضافهبه  1عالوه بر شرايط بند 

سال از تاريخ فارغ التحصيلي وي گذشته  3دانشجوي رتبه اول تا سومي كه  به عنوان مثال.دنطرح پژوهشي يا يك  كتاب ارائه نماي
 -مقاله معتبر علمي يك پژوهشي -ت علميدر مجال دو مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شدهباشد بايد عالوه بر 

سال  5مدارك دانشجوياني كه بيش از .  (داشته باشند ديگرپژوهشي  پذيرفته شده يا چاپ شده يا يك طرح پژوهشي يا يك  كتاب 
  .)از فارغ التحصيلي آن ها گذشته باشد به هيچ عنوان بررسي نخواهد شد

بدون ( 90-91كه معدل دروس دوره آموزشي آنان تا پايان نيمسال اول 90-91ي ورودي سال تحصيلدانشجويان كارشناسي ارشد  -3
  .فارغ التحصيل شوند 31/6/92تا و گرايش خود در همان ورودي باشند  –جزء ده درصد برتر رشته ) نمره پايان نامه احتساب



 نامثبت) ه
  . مراجعه نمايند  www.shirazu.ac.irدرس اينترنتي براي ثبت نام به آبايد 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 واست ثبت نام به صورت غير اينترنتي امكان پذير نميدرخ*   :مهم

 جهت ارائه به كميته اجراي آزمون در روز مصاحبهمدارك الزم) و
 ،)اينجابا كليك روي ( فرم درخواست ثبت نام اينترنتيپرينت  -1
  ، )اينجابا كليك روي (لبان داوط 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 نامهبدون احتساب ارائه گواهي رتبه -5

 )1شماره 
 )2فرم شماره (جهت فارغ التحصيالن  ،)اينجا، با كليك روي فرم اعالم رتبه( با احتساب نمره پايان نامه ارائه گواهي رتبه -6
 پژوهشي، تخصصي و تجربي سوابق آموزشي، گواهي و مستندات  -7

  دو فقره توصيه نامه علمي از دو تن از استادان مقاطع تحصيلي قبلي، -8
 مهمهتنك) 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 . م خواهد شدنتايج بررسي ها و تاريخ مصاحبه متعاقبا اعال
  خودداري گردد

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

  اصالح نباتات –زراعت   مايران بعد از اسال  -تاريخ  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  متالوژي - مهندسي مواد

  زراعت - زراعت   تاريخ اسالم -تاريخ    پاتولوژي دامپزشكي   يستمحيط ز -مهندسي عمران

  ترويج كشاورزي  تغييرات اجتماعي -جامعه شناسي  بهداشت آبزيان  سازه  -مهندسي عمران

  آموزش كشاورزي  ي ايرانعمسايل اجتما -جامعه شناسي  دامپژشكي فيزيولوژي  خاك و پي -مهندسي عمران

  ب شناسيآ -زمين شناسي  مديريت  دامپژشكي جراحي  مهندسي آب -مهندسي عمران

  اقتصادي -زمين شناسي  حسابداري  بيماريهاي داخلي دامهاي كوچك  مهندسي شيمي

  تكنونيك  -زمين شناسي  علوم اقتصادي  آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي   جامدات  كاريردي ديناميك طراحي -مهندسي مكانيك

  زيست محيطي -زمين شناسي  ربيتسفه تعليم و تفل  بزرگبيماريهاي داخلي دامهاي    و ارتعاشات كنترل -كاريردي طراحي -مهندسي مكانيك

  بيوسيستماتيك جانوري  برنامه ريزي درسي  بيوشيمي  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك

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

  رياضي كاربردي  علم اطالعات و دانش شناسي  باكتري شناسي  كتريكبيوال –مهندسي پزشكي 

  آمار  مديريت آموزشي  انگل شناسي  راكتور - اي مهندسي هسته

  شيمي تجزيه  مكانيك ماشين هاي كشاورزي  بهداشت و بيماريهاي طيور  هوش مصنوعي  -مهندسي كامپيوتر

  آليشيمي   ميوه كاري  - وم باغبانيعل  بيوتكنولوژي زيست فناوري  نرم افزار  -مهندسي كامپيوتر

  فيزيك شيمي   گياهان زينتي - علوم باغباني  فارماكولوژي   قدرت -مهندسي برق

  شيمي معدني   مديريت مزرعه -اقتصاد كشاورزي  زبان و ادبيات فارسي  مخابرات سيستم  -مهندسي برق

  )تمام گرايش ها( فيزيكعه ومجم  يش و رده بندی و ارزيابی خاکپيدا –علوم خاك   زبان و ادبيات انگليسي  مخابرات ميدان  -مهندسي برق

    شيمی و حاصلخيزی خاک –علوم خاک   آموزش زبان انگليسي  الكترونيك  -مهندسي برق

    فيزيک و حفاظت خاک –علوم خاک     كنترل -مهندسي برق


