آگهي برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصي ()Ph.D.
دانشگاه صنعتي شیراز -سال 1395
با آرزوی موفقیت برای داوطلبان مقطع دکتری تخصصي سال تحصیلي  ،1395-96بدینوسیله زمان و مکان
برگزاری مصاحبه دکتری سال  1395دانشگاه صنعتي شیراز و مدارک مورد نیاز جهت ارائه و بررسي در جلسه
مصاحبه را به اطالع مي رساند.
الف) تاریخ و زمان مصاحبه:
رشته  -گرایش

دانشکده

دوره

تاریخ مصاحبه

پست الکترونیک )(Email

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -الکترونیک

روزانه

phdelec@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -الکترونیک

پردیس

phdelec@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -مخابرات -میدان

روزانه

phdcomm@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -مخابرات -میدان

پردیس

phdcomm@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -مخابرات -سیستم

روزانه

phdcomm@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -مخابرات -سیستم

پردیس

phdcomm@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -قدرت

روزانه

phdpower@sutech.ac.ir

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -قدرت

پردیس

مهندسي برق و الکترونیک

مهندسي برق  -کنترل

روزانه

مهندسي مکانیک و هوافضا

مهندسي مکانیک  -طراحي کاربردی

روزانه

مهندسي مکانیک و هوافضا

مهندسي مکانیک  -تبدیل انرژی

روزانه

energy@sutech.ac.ir

مهندسي عمران و محیط زیست

مهندسي عمران -مکانیک خاک و پي (ژئوتکنیک) روزانه

phd.civilg@sutech.ac.ir

مهندسي عمران و محیط زیست

مهندسي عمران  -زلزله

روزانه

phd.civile@sutech.ac.ir

مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعات

مهندسي فناوری اطالعات -شبکههای کامپیوتری روزانه

it-phd@sutech.ac.ir

ریاضي

ریاضي کاربردی

روزانه

phdmath@sutech.ac.ir

ریاضي

ریاضي کاربردی

پردیس

phdmath@sutech.ac.ir

ریاضي

ریاضي محض -آنالیز

روزانه

phdmath@sutech.ac.ir

 25الي 27
اردیبهشت

phdpower@sutech.ac.ir
phdcontrol@sutech.ac.ir
solid@sutech.ac.ir

به منظور برنامه ریزی بهتر ،روز و ساعت دقیق مراجعه هر متقاضي از طرف دانشکده مربوطه به صورت تلفني یا
آگهي مجزا بر روی سایت دانشگاه به اطالع ایشان خواهد رسید.
ب) محل برگزاری مصاحبه :شیراز بلوار مدرس ،دانشگاه صنعتي شیراز ،دانشکده مربوطه
ج) مهلت ارسال مدارک :تصویر مدارک داوطلبان مي بایست حداکثر تا تاریخ  1395/2/11از طریق پست الکترونیک
ارسال گردد .به مدارک ارسالي پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمي شود .در روز مصاحبه الزم است داوطلبان اصل
مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

د) مدارک الزم:
الزم است مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول تحصیالت تکمیلي دانشکده مربوطه ارائه
شود .نیازی به تحویل اصل مدارک نميباشد و این مدارک ميبایست به همراه داوطلب باشد تا در صورت نیاز جهت
مطابقت ارائه شود.
 – 1کارنامه آزمون سازمان سنجش داوطلب
 -2اصل مدرک کارشناسي ارشد (فوق لیسانس) و کارنامه ریز نمرات.
تبصره :معرفي شدگاني که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسي ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا
تاریخ  1395/6/31فارغ التحصیل مي شوند اصل گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي
محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
 -3اصل مدرک کارشناسي (لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.
تبصره  :1آن دسته از معرفي شدگاني که فارغ التحصیل دوره کارشناسي ناپیوسته مي باشند عالوه بر اصل
مدرک کارشناسي ناپیوسته مي بایست اصل مدرک کارداني را نیز ارائه نمایند.
تبصره  :2معرفي شدگاني که به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای  2و  3فوق
نمي باشند ،الزم است اصل گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک را به
همراه داشته باشند.
 -4تکمیل و ارسال فرم شماره ( 2تعهد حضور تمام وقت).
 -5ارائه معرفي نامه (توصیه نامه) مبني بر تایید صالحیت علمي و اخالقي داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید
دوره کارشناسي ارشد (یکي از معرف ها باید استاد راهنمای پایان نامه باشد).
تذکر :درج شماره تماس (ترجیحاٌ تلفن همراه) و آدرس پست الکترونیکي عضو محترم هیات علمي توصیه
کننده در ذیل توصیه نامه الزامي است.
 -6یک نسخه از کلیه فعالیت های علمي پژوهشي شامل مقاله ،کتاب ،اختراع ،اکتشاف و . . .
تذکر :ارائه گواهي پذیرش قطعي (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله ،پذیرش و چاپ) برای مقاالت پذیرش
شده و تصویر کامل متن مقاالت ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامي است.
 -7ارائه اصل شناسنامه و یا کارت ملي برای تطبیق مشخصات ارسالي از سازمان سنجش و آموزش کشور.
 -8ارائه اصل گواهي شرکت در آزمونهای ملي و بینالمللي که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد در صورت
وجود .الزم به ذکر است که ارایه مدرک زبان جهت پذیرش نهایي داوطلب جزو ضوابط آزمون نميباشد.
 -9اصل گواهي مبني بر اینکه عضو هیات علمي رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آن دسته از معرفي شدگاني که از امتیاز
مربي در این آزمون استفاده نموده اند.
 -10همسر و فرزندان عزیز شهدا ،مفقودین ،اسرا و جانبازان ،جهت استفاده از سهمیه ایثارگران باید گواهى استفاده
از سهمیه را حسب مورد ،توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر مراجع ذی ربط ،همراه مدارک ثبت نام
ارائه نمایند.

 -11تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومي یا مدرکي مبني بر عدم منع قانوني از نظر وضعیت نظام
وظیفه جهت برادران الزامیست.
تبصره  :1برای آن دسته از داوطلباني که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومي هستند ،ارائه گواهي از
مراجع ذیصالح مبني بر اینکه حداکثر تا شروع دوره تحصیلي (تاریخ  )1395/7/1خدمت خود را به اتمام
خواهند رساند ،الزامیست.
تبصره  :2برای آن دسته از داوطلباني که دارای دفترچه آماده به خدمت مي باشند ،ارائه دفترچه آماده به
خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام بعد از شروع دوره ( )1395/7/1باشد ،الزامیست.
 -12به اطالع کلیه معرفي شدگان به این دانشــگاه مي رساند که مبلغ  700/000ریال به حساب شماره
( 2177173001002سیبا) بانک ملي شعبه شهرک ولي عصر به نام درآمدهای اختصاصي دانشگاه صنعتي
شیراز (قابل واریز در کلیه بانک های سراسر کشور) واریز و اصل فیش را به همراه مدارک دیگر به همراه
داشته باشند و آن را هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.
 مدارک ناقص بررسي نخواهد گردید. به داوطلبان توصیه اکید مي گردد ،به طور مرتب به سایت اینترنتي این دانشگاه ()www.sutech.ac.irمراجعه و اطالعیه های مربوطه را به دقت مالحظه فرمایند.
 تلفن  071-37261263در ساعات اداری آماده پاسخگویي به سواالت داوطلبان مي باشد. -13شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلي  1395-96برای  8نیمسال تحصیلي
مبلغ  730000000ریال مي باشد (بعبارتي شهریه هر نیمسال تحصیلي مبلغ  91250000ریال است).
فرم های ذیل تکمیل و امضاء شوند و به آدرس ذکر شده توسط هر دانشکده ارسال گردند:
 -1فرم تکمیل شده مشخصات فردی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ( 1395فرم شماره )1
توضیحات مهم:
 قسمت امتیازات مربوط به درج امتیازات توسط کمیته برگزاری مصاحبه مي باشد. فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  1395الزاماً بایستي تایپ شده باشد. -2فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ی دکتری دانشگاه صنعتي شیراز (فرم شماره )2
 -3فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسي ارشد متقاضي شرکت در مصاحبه آزمون دوره ی دکتری
سال ( 1395فرم شماره )3

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1395
الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

محل اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

کد ملی:

نمره کل تراز متقاضی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در این پرسشنامه صرفاً با ارائه تصویر مدرک معتبر قابل ارزیابی میباشد .بدیهی است داوطلب باید مدارک معتبر مربوطه را در روز مصاحبه به
کمیته مصاحبه کننده ارائه دهد.

ب) اولویتهای انتخابی داوطلب در دانشگاه صنعتی شیراز
اولویت

دوره (روزانه ،نوبت دوم و پردیس)

رشته -گرایش

کد رشته محل

1
2
3
4

ج) سوابق پژوهشی ( ارائه یک نسخه از کلیه فعالیتهای پژوهشی به کمیته مصاحبه کننده الزامی است).

 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها ،سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی:
ردیف

نام مجله یا

عنوان مقاله

کنفرانس

نمایه

نام نویسندگان به ترتیب

سال انتشار

امتیاز

ذکر شده در مقاله

1
2
3
4
 -2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ردیف

نام اختراع

محل ثبت

امتیاز

تاریخ ثبت

1
2
 -3جشنوارههای علمی معتبر
ردیف

عنوان جشنواره

نهاد برگزار کننده

امتیاز

تاریخ برگزاری

1
2
1

از

3

دانشگاه صنعتی شیراز
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1395
 -4کتب (ترجمه ،تألیف یا گردآوری)
ردیف

تالیف یا ترجمه

عنوان کتاب

نام نویسندگان به ترتیب

سال انتشار

امتیاز

ذکر شده در جلد

1

2
 -5امتیاز پروژه/پایان نامه
 -1-5دوره کارشناسی
عنوان پروژه یا پایان نامه

امتیاز

نام استاد راهنما

خوب

قابل قبول

بسیار خوب

نمره

عالی

 -5-2دوره کارشناسی ارشد
عنوان پروژه یا پایان نامه

امتیاز

نام استاد راهنما

خوب

قابل قبول

بسیار خوب

نمره

عالی

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود):

د) سوابق آموزشی
رشته -گرایش

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

نمره پایاننامه

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی
کارشناسی ارشد



برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بینالمللی و المپیادهای معتبر:
نام مسابقه /المپیاد /جشنواره

ردیف

رتبه

موضوع ارائه شده

سال برگزیده شدن

امتیاز

1
2


مدرک زبان
نام آزمون


ردیف

تاریخ آزمون

نمره اخذ شده

امتیاز

توضیحات

سوابق تدریس (دروس کارشناسی یا کارشناسیارشد با ارائه مدرک معتبر)
نام درس

زمان تدریس

مقطع

نام موسسه یا دانشگاه

امتیاز

1
2
2

از

3

دانشگاه صنعتی شیراز
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1395
نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب (لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود):

لطفاً به سواالت ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.
 -1نام نرمافزارهای کامپیوتری (مانند MAT LAB ،Auto Cad :و  ). . .که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.

 -2هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چکونه تأمین خواهد شد؟

 -3آیا بورس تحصیلی دریافت کردهاید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

 -4در صورت نیاز ،چه میزان می توانید در دانشکده در زمینههایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستور کار آزمایشگاههای آموزشی ،همکاری اجرایی در آزمایشگاههای
آموزشی یا پژوهشی و  . . .همکاری داشته باشید؟

 -5چه ویژگیهایی (علمی /عمومی /اخالقی) در خود میبینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر میکنید میتواند در انتخاب شما موثر باشد؟
(می توانیدبرای توضیح بیشتر از صفحه اضافه استفاده کنید).
 -6حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا را به ترتیب اولویت بنویسید :سعی شود موضوع بسیار تخصصی باشد.
موضوع

ردیف
1
2
3
4

نام و نام خانوادگی داوطلب:

تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء کمیته برگزاری مصاحبه:

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده:

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه:

3

از

3

فرم شماره 2
مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ی دکتری دانشگاه صنعتی شیراز

اینجانب  ..................................................................دارنده ی شناسنامه شمماره  .................................................صمادره از.
کد ملی

...................................................................

.......................................................

..........................................

متولد سال  ...........................................متقاضمی شمرکت در دوره دکتمری رشمته

گرایش  .................................................................متعهد می شوم در صورت قبمولی در تممام ممدت

تحصیل خود به طور تمام وقت در دانشگاه حضور داشته و در صورت اشتغال دولتی یا غیمر دولتمی
نسبت به اخذ ماموریت تحصیلی از محل کار به دانشگاه و یا مرخصی از محل کار اقدام نمایم.

نام و نام خانوادگی
امضاء تاریخ

فرم شماره 3

مخصوص دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد متقاضي شركت در دوره دكتري
دانشگاه صنعتي شيراز

از :دانشگاه .......................................
به :دانشگاه صنعتي شيراز
بدين وسيله گواهي مي شود خانم  /آقاي

......................................................

دارنده شناسننامه شنماره

.............................

صادره از  .......................................كد ملي  ...........................................................متولد سال  .................دانشجوي دوره كارشناسي ارشد
رشته  ..............................................اين دانشگاه مي باشد و تا تاريخ  .......................................فارغ التحصيل خواهد شد.
ضمناً معدل كل نامبرده تا اين تاريخ به عدد  ......................به حروف  ......................................مي باشد.

تاريخ و محل مهر و امضاء
تحصيالت تكميلي  /امور آموزش دانشگاه

