
 
 

 

 :برنامه زمانی ارزیابی تخصصی -

 ین شرایط مرحله ارزیابی تخصصیتاری  های مراجعه حائزو  شگاه زابلکد رشته محلهای مورد پذیرش دان

 

کد 

رشته 

 محل

کد 

رشته 

 امتحانی

 ظرریت دورهنا   نا  گرایش نا  رشته امتحانی
تاری  مصاحبه 

 حضوری

 خرداد 9 1 پردیس خودگردان   -*به نژادی گیاهی  ژنتیك و ژنتیك وبه نژادی گیاهی  1931 9091

 خرداد 9 1 روزانه   -*به نژادی گیاهی  ژنتیك و ژنتیك وبه نژادی گیاهی  1931 9013

 مهددسی اقتصادکشاورزی  1919 9931
اقتصادمدابع طبیعی  *مهددسی اقتصادکشاورزی 

 ومحیط زیست 
 خرداد 1 3 پردیس خودگردان 

 مهددسی اقتصادکشاورزی  1919 9919
اقتصادمدابع طبیعی  *مهددسی اقتصادکشاورزی 

 ومحیط زیست 
 خرداد 1 9 روزانه 

 مهددسی اقتصادکشاورزی  1919 9919
اقتصادمدابع طبیعی  *مهددسی اقتصادکشاورزی 

 ومحیط زیست 
 خرداد 1 1 نوبت دو  

 خرداد 1 1 روزانه   -*بیوتکدولوژی کشاورزی  بیوتکدولوژی کشاورزی  1932 9711

 خرداد 11 3 پردیس خودگردان  ابیاری وزهکشی *علو  ومهددسی اب  ابیاری وزهکشی -علو  ومهددسی اب  1911 9112

 خرداد 11 3 روزانه  ابیاری وزهکشی *علو  ومهددسی اب  ابیاری وزهکشی -علو  ومهددسی اب  1911 9129

 خرداد 11 1 نوبت دو   ابیاری وزهکشی *علو  ومهددسی اب  ابیاری وزهکشی -علو  ومهددسی اب  1911 9111

 خرداد 19 1 پردیس خودگردان   -*زراعت  زراعت  1931 9071

 خرداد 19 1 روزانه   -*زراعت  زراعت  1931 9021

 خرداد 19 1 نوبت دو    -*زراعت  زراعت  1931 9001

 خرداد 11 1 پردیس خودگردان   -/*اگرواکولوژی /بو  شداسی زراعی  بو  شداسی زراعی  1939 9739

 خرداد 11 1 روزانه   -/*اگرواکولوژی /بو  شداسی زراعی  بو  شداسی زراعی  1939 9717

 خرداد 11 3 پردیس خودگردان   -*تغذیه دا   علو  دامی  1919 9191

 خرداد 11 3 روزانه   -*تغذیه دا   علو  دامی  1919 9977

 خرداد 11 3 روزانه   -*دا   اصالح نژاد علو  دامی  1919 9119

 خرداد 11 3 روزانه   -*حشره شداسی کشاورزی  حشره شداسی کشاورزی  1937 9727

 خرداد 11 1 روزانه   -*بیماری شداسی گیاهی  بیماری شداسی گیاهی  1991 9701

 خرداد 13 1 پردیس خودگردان   -*بیماری شداسی گیاهی  بیماری شداسی گیاهی  1991 2111
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 :مدارک مورد نیاز -2
 

 

             (مندرج در اطالعیه) (Ph.D) 79-79فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمركز دوره دكتري سال )1تکمیل فرم شماره  -

 (پذیرش دانشجویان دكتري جهت استفاده بارگذاري شده است <فرمت ورد فایل مذكور در سایت تحصیالت تکمیلی   -

                    اي معرفنی شنده بنا مشنصنات اطالعنات ارسناسی از سنوي         اصل شناسننامه و ینا كنارت ملنی بنراي تمشینا مشنصنات شناسننامه         -

 این سازمان

 تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی -

 1979تصویر كارنامه آزمون نیمه متمركز دكتري سال   -

 هر دو مقمع  كارنامه ریزنمرات و( فوق سیسانس) كارشناسی ارشد كارشناسی و اصل مدرک -

آن دسته از معرفی شدگانی كه فارغ استحصیل دوره كارشناسی ناپیوسته می باشنند عنالوه بنر اصنل مندرک كارشناسنی        –1تشصره        

 .درک كاردانی را نیز ارائه نمایندناپیوسته می بایست اصل م

                در مقناطع كارشناسنی ارشند و ینا دكتنري حرفنه اي        91/9/79كه حنداكرر تنا تناری     آن دسته از دانشجویان سال آخر   –2تشصره   

می بایست اصل گواهی تائید شنده توسند دانشن اه     و یا به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک نمی باشند، فارغ استحصیل خواهند شد،

 .را همراه داشته و ارائه نمایند 93/11/79محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاری  

                  حکننک كننارگزینی بننراي داوطلشننان حننائز شننراید سننهمیه مربیننان رسننمی قمعننی و یننا رسننمی آزمایشننی وزارت علننوم،     اصننل   -

 تحقیقات و فناوري

 كلیه مستندات مربوط به سوابا علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی -

  تمام رخ  9*4دو قمعه عکس  -

 .گران در آزمون استفاده نموده اندتصویر كارت ایرارگري براي آن دسته از معرفی شدگانی كه از سهمیه ایرار -

 (در صورت فارغ استحصیلی)پایان نامه كارشناسی ارشد  -

 (TOLIMO-TOFEL-MSRT-IELTS)در آزمونهاي معتشر وزارت علوم( در صورت داشتن)گواهی قشوسی نمره زبان ان لیسی -

بابت هزینه مصاحشه به نام درآمد حاصنل از قراردادهناي آموزشنی    ( ریالهشتصد هزار )ریال  033.333اصل رسید بانکی به مشلغ  -

 قابل پرداخت در كلیه شعب بانک تجارت بانک تجارت، 2997137339دانش اه زابل به شماره حساب فراگیر 
 

 :شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان -3

 .اسزامی است 1979آزمون نیمه متمركز دكتري سال ( 2)و ( 1)احراز تمامی شراید اعالمی در دفترچه شماره  -
 

براي تمامی متقاضیان براي پنذیرش  ...( اعک از مصاحشه و )شركت در تمامی مراحل ارزیابی تنصصی اعالم شده در این اطالعیه  -

 .نهایی اسزامی می باشد
 

 :محل برگزاری مصاحبه -4
 

در محنل دانشنکده كشناورزي بنه      صنش   0ساعت  محل برگزاري مصاحشه براي كلیه رشته هاي گروه كشاورزي و آب و خاک 

 .پردیس جدید دانش اه انجام خواهد گرفت –جاده بنجار  2كیلومتر : آدرس
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 :نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه -5
 

 www.uoz.ac.ir هاي ثشت نام به سایت دانش اه زابل به آدرسبراي كسب اطالعات تکمیلی ودریافت فرممی توانند عالقمندان   

 .دمراجعه فرماین( پذیرش دانشجویان دكتري  < کمیلیتمدیریت تحصیالت   <معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی) 

و  بنوده  كنه حنائز شنراید    ر سایت تحصیالت تکمیلی فعال اسنت و داوطلشنانی  فرم اطالعات فردي د 1979 /31/39از تاری   :1تذکر

 .حدنصاب دانش اه زابل را كسب نموده اند می بایست نسشت به ثشت نام و وارد كردن اطالعات اقدام نمایند

 درا با موفقیت به اتمام برسنانن ( بررسی سوابا علمی و ارزیابی تنصصی) كلیه داوطلشانی كه تمامی مراحل ارزیابی تنصصی :2تذکر

و در ردیف پذیرفته شدگان دانش اه قرار گیرند، توجه داشته باشند كه پذیرش آنها بصورت مشروط بنوده و پنذیرش نهنایی و قمعنی     

 .ا از سوي دبیرخانه گزینش خواهد بودنهمنوط به تائید صالحیت عمومی آ
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