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تخصصی  متمرکز دکتریارزیابی تخصصی آزمون نیمه دوم دانشگاه زابل در خصوص مرحله اطالعیه    

 89سال 

 

اجررای ررآیدرد دو   (، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل (Ph.Dبا توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری 

گررر.    خواهرد  صرور   52/10/89مرور   ابالغر   دستورالعمل ق با بمرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطا

مرحله اول مربوط به سدجش علم  بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سدجش آموزش کشور انجام م  گیرد 

و مرحله دوم آن شامل بررس  سوابق علم  داوطلبان اس. که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صور  مر  گیررد    

 اطالع داوطلبان م  رساند: تای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را بهاسدر ر

 
 

 

 :حد نصاب دانشگاه  -1
 

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول )سدجش علم ( توسط سازمان سدجش آموزش کشرور  

              نصراب مطرابق کارنامره کرد رشرته       دارا بودن حد اب رشته اقدام نموده اند، در صور صادر شده اس. و نسب. به انتخ

 برا  10/10/89خ تراری تواندرد از  مر  های انتخاب  که بر روی سای. سازمان سدجش آموزش کشور درج شده اسر.  محل

بررای ارزیراب  تخصصر  اقردام      های ثب. نرام تکمیل ررم( نسب. به www.uoz.ac.irمراجعه به سای. دانشگاه به نشان )

تواندد جه. ارزیاب  تخصص  در هر کد رشته محل بره دانشرگاه درخواسر.    س. مدحصرا داوطلبان  م بدیه  ا نمایدد 

 باشدد ارائه نمایدد که با توجه به کارنامه مذکور دارای حد نصاب در آن کدرشته محل م 

 ج
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 : برنامه زمانی ارزیابی تخصصی -

 ای مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیاب  تخصص کد رشته محلهای مورد پذیرش دانشگاه زابل و تاریخ ه

کد رشته 

 امتحان 

کد رشته 

 محل
 نام دوره نام رشته و گرایش نام رشته امتحان 

تاریخ مصاحبه 

 حضوری

5002 0250 
 خرداد 58 روزانه اقتصاد کشاورزی* اقتصاد مدابع طبیع  و محیط زیس. اقتصادکشاورزی

 خرداد 58 نوب. دوم ورزی* اقتصاد مدابع طبیع  و محیط زیس.اقتصاد کشا اقتصادکشاورزی 0209 5002

 خرداد 58 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* اقتصاد مدابع طبیع  و محیط زیس. اقتصادکشاورزی 0202 5002

 خرداد 58 روزانه توسعه کشاورزی سیاس. واقتصاد کشاورزی*  اقتصادکشاورزی 0200 5002

 خرداد 58 نوب. دوم توسعه کشاورزی سیاس. وقتصاد کشاورزی* ا اقتصادکشاورزی 0201 5002

 خرداد 58 پردیس خودگردان توسعه کشاورزی سیاس. واقتصاد کشاورزی*  اقتصادکشاورزی 0205 5002

 خرداد 58 روزانه اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیری. واحدهای کشاورزی اقتصادکشاورزی 0202 5002

 خرداد 58 نوب. دوم اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیری. واحدهای کشاورزی اورزیاقتصادکش 0205 5002

 خرداد 58 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* اقتصاد تولید و مدیری. واحدهای کشاورزی اقتصادکشاورزی 0200 5002

 خرداد 58 روزانه اقتصاد کشاورزی* بازاریاب  محصوال  کشاورزی اقتصادکشاورزی 0209 5002

 خرداد 58 نوب. دوم اقتصاد کشاورزی* بازاریاب  محصوال  کشاورزی اقتصادکشاورزی 0200 5002

 خرداد 58 پردیس خودگردان اقتصاد کشاورزی* بازاریاب  محصوال  کشاورزی اقتصادکشاورزی 0200 5002

 خرداد 00 روزانه حشره شداس  کشاورزی  حشره شداس  کشاورزی 2192 5008

 خرداد 00 نوب. دوم حشره شداس  کشاورزی  حشره شداس  کشاورزی 2182 5008

 خرداد 00 روزانه بیماری شداس  گیاه   بیماری شداس  گیاه  2012 5001

 خرداد 00 نوب. دوم بیماری شداس  گیاه   بیماری شداس  گیاه  2050 5001

 خرداد 00 ردانپردیس خودگ بیماری شداس  گیاه   بیماری شداس  گیاه  2052 5001

 تیر 0 روزانه علوم دام  *تغذیه دام علوم دام  0302 5050

 تیر 0 نوب. دوم علوم دام  *تغذیه دام علوم دام  0390 5050

 تیر 0 پردیس خودگردان علوم دام  *تغذیه دام علوم دام  0913 5050

 تیر 0 روزانه علوم دام  *ژنتیك واصالح دام وطیور علوم دام  0320 5050

 تیر 0 نوب. دوم علوم دام  *ژنتیك واصالح دام وطیور علوم دام  0380 5050

 تیر 0 روزانه علوم دام  *تغذیه طیور علوم دام  0329 5050

 تیر 0 نوب. دوم علوم دام  *تغذیه طیور علوم دام  0910 5050
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 تیر 0 پردیس خودگردان علوم دام  *تغذیه طیور علوم دام  0900 5050

 تیر 0 روزانه علوم ومهددس  اب *ابیاری وزهکش  ابیاری وزهکش -علوم ومهددس  اب  0950 5053

 تیر 0 نوب. دوم علوم ومهددس  اب *ابیاری وزهکش  ابیاری وزهکش -علوم ومهددس  اب  0902 5053

 تیر 0 پردیس خودگردان علوم ومهددس  اب *ابیاری وزهکش  ابیاری وزهکش -علوم ومهددس  اب  0900 5053

5009 0222 
مهددس  صدایع چوب ورراورده های 

 کامپوزی. های لیگدوسلولزی-سلولزی 

مهددس  صدایع چوب ورراورده های سلولزی *کامپوزی. های 

 لیگدوسلولزی
 خرداد 09 روزانه

5009 0228 
مهددس  صدایع چوب ورراورده های 

 کامپوزی. های لیگدوسلولزی-سلولزی 

ه های سلولزی *کامپوزی. های مهددس  صدایع چوب ورراورد

 لیگدوسلولزی
 خرداد 09 نوب. دوم

 خرداد 00 روزانه اگروتکدولوژی *ریزیولوژی گیاهان زراع  اگروتکدولوژی 0859 5005

 خرداد 00 نوب. دوم اگروتکدولوژی *ریزیولوژی گیاهان زراع  اگروتکدولوژی 0838 5005

 خرداد 00 پردیس خودگردان لوژی گیاهان زراع اگروتکدولوژی *ریزیو اگروتکدولوژی 2112 5005

 خرداد 00 روزانه اگروتکدولوژی *اکولوژی گیاهان زراع  اگروتکدولوژی 0829 5005

 خرداد 00 نوب. دوم اگروتکدولوژی *اکولوژی گیاهان زراع  اگروتکدولوژی 0882 5005

 خرداد 00 پردیس خودگردان اگروتکدولوژی *اکولوژی گیاهان زراع  اگروتکدولوژی 2119 5005

 خرداد 09 روزانه اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 2108 5002

 خرداد 09 نوب. دوم اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 2152 5002

 خرداد 09 پردیس خودگردان اگرواکولوژی  اگرواکولوژی 2122 5002

 خرداد 09 روزانه ژنتیك وبه نژادی گیاه   ژنتیك وبه نژادی گیاه  0980 5000

 خرداد 09 نوب. دوم ژنتیك وبه نژادی گیاه   ژنتیك وبه نژادی گیاه  0805 5000

 خرداد 09 پردیس خودگردان ژنتیك وبه نژادی گیاه   ژنتیك وبه نژادی گیاه  0808 5000

 خرداد 09 روزانه بیوتکدولوژی کشاورزی  بیوتکدولوژی کشاورزی 2152  5002   

 خرداد 09 نوب. دوم بیوتکدولوژی کشاورزی  شاورزیبیوتکدولوژی ک 2101 5002

 

 

 :جهت مصاحبه مدارک مورد نیاز -2
 

 

 

             (مندرج در اطالعیه) (Ph.D) 99 -99دوره دكتري سال )فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمركز 1تکمیل فرم شماره  -

 كتري جهت استفاده بارگذاري شده است(پذیرش دانشجویان د <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         -

 سازمان سنجش آموزش كشور

 تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی -

 1999سال  تصویر كارنامه آزمون نیمه متمركز دكتري  -

 هر دو مقمع  كارنامه ریزنمرات و)فوق سیسانس(  كارشناسی ارشد كارشناسی و اصل مدرک -
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آن دسته از معرفی شدگانی كه فارغ استحصیل دوره كارشناسی ناپیوسته می باشنند عنالوه بنر اصنل مندرک كارشناسنی        –1تشصره        

 ند.را نیز ارائه نمایدرک كاردانی ناپیوسته می بایست اصل م

                در مقناطع كارشناسنی ارشند و ینا دكتنري حرفنه اي        91/6/1999آن دسته از دانشجویان سال آخر كه حداكثر تا تاریخ   –2تشصره  

اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عاسی محنل اخنذ مندرک ممنابا فنرم      می بایست  می شوندفارغ استحصیل 

هناي   دفترچه راهنماي انتننا  رشنته   99ترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و یا فرم مندرج در صفحه دف 99مندرج در صفحه 

 ارائه نمایند.را   تحصیلی

باشنند  الزم اسنت اصنل     فنوق نمنی   2و  1منندرج در بنندهاي     ینا مندارک   كسانی كه به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک- 9تشصره

 .گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عاسی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند

تابعنه وزارت علنوم  تحقیقنات و فنن وري     « آزمایشی -رسمی»و یا « قمعی -رسمی»اصل گواهی مشنی بر اینکه عضو هیات علمی  -

 .اند دسته از افرادي كه از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد  براي آنبوده كه به 

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

  تمام رخ   9*4دو قمعه عکس  -

 گران در آزمون استفاده نموده اند.سهمیه ایثار تصویر كارت ایثارگري براي آن دسته از معرفی شدگانی كه از -

 پایان نامه كارشناسی ارشد )در صورت فارغ استحصیلی( -

 (TOLIMO-TOFEL-MSRT-IELTSگواهی قشوسی نمره زبان انگلیسی)در صورت داشتن( در آزمونهاي معتشر وزارت علوم) -

نه مصاحشه به نام درآمد حاصل از قراردادهناي آموزشنی   هزی بابت( ریال یک میلیونریال ) 0.1.....0رسید بانکی به مشلغ اصل  -

 بانک تجارت  قابل پرداخت در كلیه شعب بانک تجارت 9..20691.9دانشگاه زابل به شماره حسا  فراگیر 
 

 

 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان: -3

 اسزامی است. 1999 ( آزمون نیمه متمركز دكتري سال2( و )1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ) -
 

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

 نهایی اسزامی می باشد.

 
 

 محل برگزاری مصاحبه: -4
 

 محنل دانشنکده كشناورزي بنه    در  صنش   9ساعت  محل برگزاري مصاحشه براي كلیه رشته هاي گروه كشاورزي و آ  و خاک 

 پردیس جدید دانشگاه انجام خواهد گرفت. –جاده بنجار  2آدرس: كیلومتر 

 -در محل دانشکده منابع طشیعی به آدرس: خیابان هنامون  صش  9ساعت محل برگزاري مصاحشه براي رشته ي گروه منابع طشیعی 

 خواهد گرفت. انجام دانشکده منابع طشیعی -پردیس قدیم دانشگاه - میدان جهاد

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 
 

 
 

 

 

 

 نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه: -5
 

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

 د.جعه فرماین( مراپذیرش دانشجویان دكتري  < کمیلیتمدیریت تحصیالت   <آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت ) 

 نکا  قابل توجه:
 

پذیرش دانشجویان دكتري  وفا مقررات وزارت عتف  به صورت تمام وقت می باشد و متعهد هستید كه حضور تمنام وقنت در    -

 دانشگاه داشته باشید.

راج و درج اطالعات صحی  از جمله معدل بسیار مهم است  چنانچه در هر زمان خالف آن ثابت شود  وفا مقررات دانشنجو اخن   -

 برابر مقررات برخورد خواهد شد.

آگاهی از مقررات و قوانین آموزشی الزمه ورود بنه اینن دوره اسنت  سمفنا آئنین نامنه اینن دوره را در سنایت دانشنگاه قسنمت            -

 نمایید. مماسعه تحصیالت تکمیلی دقیا
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