
 

 

 

  97-98 سال تحصیلی )Ph.D(اطالعیه چگونگی مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دكتري 

دکتري دوره پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون  مصاحبه ازفرایند چگونگی انجام می رساند،  به اطالع کلیه داوطلبان       

(Ph.D) می باشد:به شرح  ،ی شده انده به دانشگاه شیراز معرفک ( پردیس دانشگاهی - )روزانه  97-98 سال تحصیلی  

براي انجام ارزیابی تخصصی اقدام نمایند که کدرشته محل  این ثبت ناماوطلبانی می توانند نسبت به د ثبت نام اينترنتی: -1

شرکت در . باشندکسب کرده  دانشگاه شیراز رامربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره تراز نهایی 

داوطلبان معرفی شده در . مشروط به ثبت نام اینترنتی می باشد دانشگاه شیراز، مصاحبه رشته های مختلف

 گرایش معرفی شده، جداگانه ثبت نام اینترنتی داشته باشد.-گرایش، باید برای هر کد رشته-چند کد رشته

 یبه نشانی اینترنت روز قبل از تاریخ مصاحبه دو تا 1/3/97 مورخ سه شنبهروز براي ثبت نام از  الزم استداوطلبان 

www.shirazu.ac.ir  و ضمن ثبت نام، مدارک الزم را در سامانه بارگذاري نمایند. )توصیه می شود  کردهمراجعه

ي یا کند داوطلبان نسبت به انجام مراحل ثبت نام در نخستین روزهاي مهلت ثبت نام اقدام نمایند تا با مشکل ازدحام و

به حساب اینترنتی مندرج در صفحه ثبت نام  ریال )صد هزار تومان( 000/000/1 غمبل واریز قطع خطوط مواجه نگردند.

  الزامی است. اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام

ده کنن شناسه پرداختتوجه: این مبلغ به عنوان هزینه ثبت نام و بررسی مدارک بوده و غیر قابل استرداد می باشد.  

 .می باشد ۲۴00۴۸03197برای پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری 

هاي  به آدرس جهت انجام مصاحبهزمانبندي  مطابق جدول ،پس از ثبت نام اولیه در سایت دانشگاه شیراز داوطلبان  -2

هیات علمی رشته  اعضايکه توسط مصاحبه  ، باید در آزمون داوطلبان تمامی الزم به ذکر است .تعیین شده مراجعه نمایند

به منظور ارزیابی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و تسلط (، پیوستدر زمان و مکان تعیین شده )در جدول  مورد تقاضا

به سؤاالت اعضاي کمیته برگزار می گردد شرکت نموده و علمی وي در رشته مورد نحوه تعامل و توانایی در ایجاد ارتباط، 

همه معرفی شدگان، برخی بخش ها ممکن است  ل کثرت داوطلبان و بمنظور ارزیابی یکسانبدلی .داجراي آزمون پاسخ ده

  قسمتی از سواالت مصاحبه را بصورت کتبی طرح نمایند.

و پژوهشی امتیاز به شرح جدول امتیاز سوابق آموزشی بر اساس مدارک ارائه شده توسط داوطلب، براي  کمیته اجراي آزمون -3

 حصیلی و پژوهشی )مندرج در زیر همین آگهی( در نظر می گیرد.ت،  بندي سوابق آموزشی
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:مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتی

اسکن شده و در محل مربوط به پیوست ها، در فرایند ثبت نام اینترنتی   PDFیا به صورت  JPG باید با فرمتتمامی مدارک زیر، 

 بارگذاري شود.

کارت ملی  یا شناسنامه تصویر -1

 کارنامه ریز نمرات . و درک کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( متصویر  -2

هستند،می بایست حداکثر تا اي ارشد و یا دکتري حرفهشدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسیمعرفی - 1تبصره

درک مطابق فارغ التحصیل شوند )تصویر گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ م 31/6/97تاریخ 

دفترچه  9۴صفحه فرم مندرج در  یا تصویرو دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون  39فرم مندرج در صفحه 

 .معدل مندرج در آن باید با معدل اعالمی به سازمان یکسان باشد هاي تحصیلی(راهنماي انتخاب رشته

 کارنامه ریز نمرات.و  مدرک کارشناسی )لیسانس(  تصویر -3

مدرک  تصویرباشند عالوه برالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میدسته از معرفی شدگانی که فارغ آن - ۲ تبصره

 نمایند.  بارگزاريمدرک کاردانی را نیز  تصویربایست کارشناسی ناپیوسته می

باشند، فوق نمی ۲و  1مندرج در بندهای  مدرک یا مدارک تصویرشدگانی که به دالئلی قادر به ارائه معرفی  -توجه 

معدل  بارگزاری نمایند.گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را تصویرالزم است 

  مندرج در آن باید با معدل اعالمی به سازمان یکسان باشد.

ده که به تأیید بو متبوع گواهی مبنی بر اینكه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت  تصویر -4

براي آن دسته از معرفی شرگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده ، باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد

 .اند

  مستندات مربوط به سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی تصویر  -5

 تصویر کارنامه مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری -6

 )اختیاری( ان در صورت وجودتصویر مدرک زب -7

 ند:ارائه ده کمیته اجراي آزموندر روز مصاحبه به به شرح زیر  خود را زبان انگلیسیمدرک قابل قبول  معرفی شدگان باید،

هاي استاندارد زبان بر اساس جدول زیر، مشروط به اینکه در هنگام پذیرش در مقطع اخذ حد نصاب قبولی در یکی از آزمون     

 از زمان آن نگذشته باشد، براي ورود به مقطع دکتري ضروري است. بیش از دو سال، دکتري

 رشته

 نوع آزمون

زبان و ادبیات انگلیسی و 

 آموزش زبان انگلیسی
 هاسایر رشته

 100از  50 100از  80آزمون بسندگی زبان دانشگاه 
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 رازشی

 درصد 50 درصد 80 آزمون زبان انگلیسی کنکور

 های جایگزین بسندگی زبانآزمون

 حدنصاب قابل قبول نوع آزمون

TOEFL paper-based 550 

TOEFL iBT )70 )اینترنتی 

IELTS General 5/6 

IELTS Academic 6 

MCHE 60 

TOLIMO 550 

 هاي مادرآزمون دانشگاه

هاي زبان و ادبیات انگلیسی تهرش

 و آموزش زبان انگلیسی
 درصد 80

 درصد 60 هاسایر رشته

در زمان آزمون شفاهی، پذیرفته شدگان موظفند زبان انگلیسی در صورت عدم ارائه نمره قابل قبول تبصره:  

 ، نسبت به ارائه نمره قابل قبول اقدام نماید.تا قبل از آزمون جامع

 :همراه خود داشته باشندبايد مصاحبه  روزشدگان ه معرفیمدارک مورد نیاز ك

 کارنامه ریز نمرات .و مدرک کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( و کپی اصل  -1

هستند،می بایست حداکثر تا تاریخ اي ارشد و یا دکتري حرفهشدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسیمعرفی - 1تبصره

)اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم  فارغ التحصیل شوند 31/6/97

دفترچه راهنماي انتخاب  94صفحه فرم مندرج در  یا و دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون  39مندرج در صفحه 

 د.معدل مندرج در آن باید با معدل اعالمی به سازمان یکسان باشهاي تحصیلی(.رشته

 کارنامه ریز نمرات. ومدرک کارشناسی )لیسانس(  و کپی اصل -۲

باشند عالوه بر اصل مدرک التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میدسته از معرفی شدگانی که فارغ آن - ۲ تبصره

 بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. کارشناسی ناپیوسته می

فوق  ۲و  1مندرج در بندهای  ی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارکشدگانی که به دالئلمعرفی  -توجه 

باشند، الزم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه نمی

 معدل مندرج در آن باید با معدل اعالمی به سازمان یکسان باشد. داشته باشند.
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اي معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از براي تطبیق مشخصات شناسنامه ی آنو کپ کارت ملی واصل شناسنامه   -3

 .سنجش آموزش کشور سوي سازمان

بوده که به تأیید  متبوع اصل گواهی مبنی بر اینكه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت   -۴

شرگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده براي آن دسته از معرفی ، باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد

 اند.

  کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی -5

 کز دکتریتصویر کارنامه مرحله اول آزمون نیمه متمر -6

 مدرک زبان قابل قبول در صورت وجود -7

 فرم مشخصات فردی مندرج بر روی سایت دانشگاه در زیر همین اطالعیه  -۸

مقاطع  ریز نمرات ،معدل کل)مانند تصویر )کپی( مدارک و مستندات مربوط به سوابق آموزشی و تحصیلی  داوطلبان باید، -9

، سوابق تدریس در دانشگاه )در صورت احراز( اسی و کارشناسی ارشدکارشناسی و کارشناسی ارشد، رتبه دوره هاي کارشن

هاي ترویجی، مقاله درکنفرانس-علمی و پژوهشی-مانند مقاالت علمیو پژوهشی ) (. . ها، رتبه در جشنواره ها و المپیادها و .

در  ( 8تا  1)کپی مدارک بند را   ( خودو . . . ، تالیف و ترجمه کتابانجام شده ها، طرحها و پروژهشدهثبت  معتبر، اختراع

تهیه کنند و مشخصات فردي از قبیل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته تحصیلی، معدل دوره  صحافی فنريقالب 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه محل تحصیل در دو مقطع و رشته انتخابی خود را بر روي جلد نصب نمایند. 

اي از پذیرش و یا رت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحلهدر صو: مهم هنكت

 عمل خواهد آمد.ه گیري قانونی بتحصیل، از ادامه کار وي جلوگیري، و پی

جام خواهد در یک زمان و مكان ان پذیرفته شدگان دانشگاه شیراز و پردیس دانشگاهی)بین الملل( مصاحبه تاریخ و مكان

         شد.

 دانشگاه مديريت تحصیالت تکمیلی
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