آيين نامه پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع
دکتري تخصصی دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز هر سال از ميان دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد تعدادي دانشگاههاي دولتي ( به غير از
آنهايي كه در زير قيد شده است) ،پس از بررسي مدارك آموزشي -پژوهشي و انجام مصاحبه علمي ،بوسيله فراخواني كه
از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني مي شود ،تعدادي دانشجو در مقطع دكتري تخصصي ( ) Ph.Dپذيرش مينمايد.


بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز ،دانشجويان موسسات آموزش عالي دولتي ،دانشگاه پيام
نور ،آزاد اسالمي ،فرهنگيان ،غير دولتي -غير انتفاعي ،علمي -كاربردي و فني -حرفه اي و پرديس هاي خودگردان
و آموزش هاي الکترونيک ساير دانشگاهها ( به استثناي دانشگاه شيراز) مجاز به استفاده از اين آيين نامه نيستند.


فراخوان ثبت نام از طريق سايت دانشگاه شيراز و حوالي فروردين ماه هر سال اطالع رساني مي شود.

الف) شرايط عمومی


دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل



نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد

ب) شرايط اختصاصی
داشتن همه شرايط بند هاي  1تا  4زير الزامي است:
 -1ميانگين کل  11در دوره کارشناسی
1

 -2ميانگين کل  11در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه
 -3بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 -4کسب حداقل  1امتياز از رديف  1جدول شماره  ( 1نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی)
تبصره :1معدل بندهاي  1و  2براي دانشگاه هاي شيراز ،تهران ،صنعتي شريف ،صنعتي اميركبير ،تربيت مدرس ،شهيد بهشتي ،عالمه
طباطبايي ،علم و صنعت ايران  ،فردوسي مشهد ،اصفهان ،صنعتي اصفهان ،تبريز ،صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با احتساب ضريب
 1/50محاسبه خواهد شد.

تبصره  :2دانشجويان كارشناسي ارشد كه تا پايان شهريور ماه هر سال فارغ التحصيل شوند و ميانگين كل  11در اين دوره داشته باشند،
در صورت داشتن ساير شرايط مي توانند از تسهيالت اين آيين نامه در همان سال هم استفاده نمايند .اين دانشجويان در نيمسال آخر به
جز پايان نامه نبايد درس ديگري داشته باشند .همچنين در صورت قبول شدن اين دانشجويان چنانچه تا  11شهريور ماه همان سال فارغ
التحصيل نشوند ،قبولي آن ها لغو خواهد شد.
تبصره  : 3كسب حداقل نمره  05از آزمون زبان  MCHEيا معادل آن در ساير آزمون ها (مطابق با آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت).
ارائه مدرك زبان معتبر زبان شرط الزم نيست لذا در مصاحبه داراي امتياز مي باشد .لکن متقاضياني كه فاقد مدرك قابل قبول زبان مي
باشند پس از قبولي در دانشگاه بايد تا قبل از آزمون جامع مدرك قابل قبول زبان را ارائه نمايند.
تبصره  : 4دانشجويان سال ششم دكتراي حرفه اي (عمومي ) دامپزشکي در صورتي كه تا پايان تابستان سال پنجم تمامي دروس خود را
گذرانده باشند و تنها دروس کارورزي و پايان نامه آنان باقي مانده باشد ،به شرط دارا بودن معدل باالي ( 11با رعايت مفاد تبصره  1اين
فراخوان) ميتوانند در اين فراخوان شركت كنند.
تبصره  :0درمورد دانش آموختگان دكتراي حرفه اي (عمومي) دامپزشکي ،معدل باالي ( 11با رعايت مفاد تبصره  1اين فراخوان) بدون
احتساب نمرههاي دروس كارورزي و پايان نامه مالك عمل خواهد بود.

ساير نکات مهم
 -1نحوه محاسبه امتيازات براي پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع دكتري براساس جداول  1تا  1زير مي باشد.
 -2كسب حداقل  15امتياز از مجموع جداول  1تا  1براي قبولي الزامي است.
 -1حداكثر ظرفيت پذيرش دانشجوي ممتاز  25درصد ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري از طريق كنکور سراسري در هر كد رشته-
گرايش مي باشد.
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نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی،آموزشی و مصاحبه علمی ( ممتازين دکتري)
جدول  -1نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی
ردي

نوع فعاليت

ف

حداقل

حداكثر

امتياز

امتياز

الف -مقاالت علمي پژوهشي داخلي و خارجي مرتبط با

 -هر مقاله تا  1امتياز بر اساس

پايان نامه.
1

آيين نامه ارتقا

ب  -گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش
هاي علمي و
صنعتي ايران .

نحوه ارزيابي

 گواهي ثبت اختراع بين المللي 1امتياز

تا  1و داخلي تا  0امتياز.

 22امتياز

 -برگزيدگي داخلي تا  1و بين

ج  -برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بين

المللي تا  1امتياز.

المللي خوارزمي،
فارابي  ،رازي و ابن سينا.
2

مقاالت علمي -ترويجي مرتبط با پايان نامه

1

مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر(داخلي يا

-

-

 6امتياز

-

 4امتياز

4

تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي

-

 4امتياز

-

0

كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد

-

 4امتياز

عالي تا 4وبسيارخوب تا 2امتياز

حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه

1

 45امتياز

خارجي)

خارجي تا  2و داخلي  1امتياز

-
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جدول  – 2نحوه محاسبه امتيازات آموزشی
ردي

نوع فعاليت

ف
1

امتياز

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره
كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)

2

حداكثر

تعيين ضرائب دانشگاه ها با رعايت رويه
 6امتياز

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره
كارشناسي ارشد ناپيوسته بدون احتساب نمره پايان نامه

نحوه ارزيابي

يکسان براي همه داوطلبان به عهده بخش مي
باشد.

تعيين ضرائب دانشگاه ها با رعايت رويه
 0امتياز

يکسان براي همه داوطلبان به عهده بخش
مي باشد.
*بيش از  8نيمسال كارشناسي پيوسته و

1

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي

4

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته

0

برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي

6

داشتن مدرك زبان معتبر

 8امتياز

جمع

 15امتياز

 1امتياز

بيش از  4نيمسال كارشناسي ناپيوسته
امتيازي ندارد.

 1امتياز

*بيش از  0نيمسال امتيازي ندارد.
رتبه 1تا 0 : 1امتياز،رتبه 4تا 4: 6امتياز ،رتبه

 0امتياز

1تا 1: 9امتياز  ،رتبه  15تا  2 : 12امتياز و
رتبه  11تا  1: 10امتياز

*رشته هايي كه طبق مصوب عالي برنامه ريزي آموزشي در دوره كارشناسي پيوسته براي  9نيمسال و كارشناسي
ناپيوسته براي  0نيمسال تصويب شده اند ،با نظر كميته مصاحبه كننده مي تواند امتياز تعلق گيرد.

4

جدول شماره  – 3نحوه محاسبه امتيازات مصاحبه
نوع فعاليت

ردي
ف
1

تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به
سواالت

حداكثر

نحوه ارزيابي :امتياز مکتسبه طبق نظر كميته

امتياز

مصاحبه كننده

 1امتياز

2

وسعت نظر ،نوآوري و كارآفريني

 1امتياز

1

شخصيت،متانت و نحوه تعامل

 1امتياز

4

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي

 1امتياز

0

توانايي فن بيان و انتقال مطالب

 1امتياز

6

همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي
اعضاي گروه
جمع

 10امتياز
 15امتياز
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