باسمه تعالی

اصالحیه فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع دکتري تخصصی ( ) Ph.Dبدون آزمون
براي سال تحصیلی 97-98
دانشگاه شيراز از ميان دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان مقطع كارشناسي ارشد تعدادی دانشگاههاي دولتی ( به غير از آنهايي كه در
زير قيد شده است) ،پس از بررسي مدارك آموزشي -پژوهشي و انجام مصاحبه علمي ،برای سال تحصيلي  97-98تعدادی دانشجو در مقطع دکتري
تخصصی ( ) Ph.Dپذيرش مينمايد.

بر اساس مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز ،دانشجويان موسسات آموزش عالی دولتی ،دانشگاه پیام
نور ،آزاد اسالمی ،فرهنگیان ،غیر دولتی -غیر انتفاعی ،علمی -کاربردي و فنی -حرفه اي و پرديس هاي خودگردان و
آموزش هاي الکترونیک ساير دانشگاهها ( به استثناي دانشگاه شیراز) مجاز به شرکت در اين فراخوان نیستند.
خواهشمند است قبل ازشروع فرآيند ثبت نام ،شرايط پذيرش به شرح زير را به طور دقیق مطالعه فرمايید.
الف) شرايط عمومی:


دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل



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

ب) شرايط اختصاصی :داشتن همه شرايط بند هاي  1تا  4زير الزامی است:
 -1داشتن میانگین کل  11در دوره کارشناسی
 -2داشتن میانگین کل  11در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه
تبصره :1معدل بندهاي  1و  2براي دانشگاه هاي شیراز ،تهران ،صنعتی شريف ،صنعتی امیرکبیر ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،عالمه
طباطبايی ،علم و صنعت ايران  ،فردوسی مشهد ،اصفهان ،صنعتی اصفهان ،تبريز ،صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی با احتساب
ضريب  1/50محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2دانشجويان کارشناسی ارشد که تا پايان شهريور ماه  91فارغ التحصیل شوند و میانگین کل  11در اين دوره داشته باشند،
در صورت داشتن ساير شرايط می توانند از تسهیالت اين آيین نامه استفاده نمايند .اين دانشجويان در نیمسال آخر به جز پايان نامه
نبايد درس ديگري داشته باشند .همچنین در صورت قبول شدن اين دانشجويان چنانچه تا  91/1/11فارغ التحصیل نشوند ،قبولی
آن ها لغو خواهد شد.
 -1بیش از دو سال از تاريخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

-4کسب حداقل  1امتیاز از رديف  1جدول شماره 1
تبصره  :3دانشجويان کارشناسی ارشد نیم سال چهارم ( ورودي مهرماه  )90منحصرا دانشگاههاي سطح  ( 1نام برده شده در تبصره )1
با احراز شرايط بند هاي  1و  2و تبصر هاي  1و  2از شرط مندرج در بند  4معاف می باشند .اين دانشجويان در نیمسال آخر به جز پايان
نامه نبايد درس ديگري داشته باشند.
تبصره  : 4كسب حداقل نمره  05از آزمون زبان  MCHEيا معادل آن در ساير آزمون ها (مطابق با آيين نامه دوره دكتری مصوب وزارت) .ارائه مدرك
زبان معتبر زبان شرط الزم نيست لذا در مصاحبه دارای 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  : 0دانشجويان سال ششم دكترای حرفه ای (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 باالی ( 77با رعايت مفاد تبصره  7اين فراخوان) ميتوانند در اين
فراخوان شركت كنند.
تبصره  :6درمورد دانش آموختگان دكترای حرفه ای (عمومي) دامپزشکي ،معدل باالی ( 77با رعايت مفاد تبصره  7اين فراخوان) بدون احتساب
نمرههای دروس كارورزی و پايان نامه مالك عمل خواهد بود.
*************************************************************************************

نکات مهم
 -1نحوه محاسبه امتیازات براي پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع دکتري براساس جداول  1تا  1زير می باشد.
 -2کسب حداقل  15امتیاز از مجموع جداول  1تا  1براي قبولی همه داوطلبان الزامی است.
 -1حداکثر ظرفیت پذيرش دانشجوي ممتاز  25درصد ظرفیت پذيرش دانشجوي دکتري از طريق کنکور سراسري در هر کد رشته-
گرايش می باشد.

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی،آموزشی و مصاحبه علمی
جدول  -1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
رديف

نوع فعاليت

حداقل
امتياز

حداكثر امتياز

الف -مقاالت علمي پژوهشي داخلي و خارجي مرتبط با پايان
7

 -هر مقاله تا  7امتياز بر اساس آيين

نامه.

نامه ارتقا

ب  -گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش های
علمي و صنعتي ايران .
ج  -برگزيدگي در جشنواره های علمي معتبر بين المللي
خوارزمي ،فارابي  ،رازی و ابن سينا.

نحوه ارزيابي

 گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 7 1امتیاز

 22امتیاز

و داخلي تا  0امتياز.
 برگزيدگي داخلي تا  3و بين الملليتا  7امتياز.

2

مقاالت علمي -ترويجي مرتبط با پايان نامه

-

 1امتیاز

3

مقاالت چاپ شده در كنفرانس های معتبر(داخلي يا خارجي)

-

 4امتیاز

خارجي تا  2و داخلي  7امتياز

4

تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي درمجموع 4

-

 4امتیاز

-

-

امتياز
0

كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد

-

 4امتیاز

حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه

1

 45امتیاز

عالي تا 4و بسيارخوب تا 2امتياز
-

جدول  – 2نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
رديف

نوع فعاليت

7

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

2

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

نحوه ارزيابي

حداكثر امتياز

تعيين ضرائب دانشگاه ها با رعايت رويه يکسان
 1امتیاز

 0امتیاز

3

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي

4

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته

0

برگزيدگان المپيادهای علمي دانشجويي

6

داشتن مدرك زبان معتبر

 8امتیاز

جمع

 15امتیاز

برای همه داوطلبان به عهده بخش مي باشد.

تعيين ضرائب دانشگاه ها با رعايت رويه يکسان
برای همه داوطلبان به عهده بخش مي باشد.
*بيش از  8نيمسال كارشناسي پيوسته و بيش

 1امتیاز

از  4نيمسال كارشناسي ناپيوسته امتيازی
ندارد.

 1امتیاز

*بيش از  0نيمسال امتيازی ندارد.
رتبه 7تا 0 : 3امتياز،رتبه 4تا 4: 6امتياز ،رتبه 7تا9

 0امتیاز

 3:امتياز  ،رتبه  75تا  2 : 72امتياز و رتبه  73تا
 7: 70امتياز

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

جدول شماره  – 1امتیازات مصاحبه
رديف

7

نوع فعاليت

حداكثر

نحوه ارزيابي :امتياز مکتسبه طبق نظر كميته مصاحبه

امتياز

كننده

تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت  1امتیاز

2

وسعت نظر ،نوآوری و كارآفريني

 1امتیاز

3

شخصيت،متانت و نحوه تعامل

 1امتیاز

4

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي

 1امتیاز

0

توانايي فن بيان و انتقال مطالب

 1امتیاز

6

همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت های علمي اعضای  10امتیاز
گروه
جمع

 15امتیاز

نحوه ثبت نام:
الف  -ثبت نام به صورت اينترنتي است و داوطلبان مي توانند برای ثبت نام از روز يک شنبه مورخ  91/1/21تا روز سه شنبه  91/2/10به نشاني
اينترنتي  www.shirazu.ac.irمراجعه كنند و ضمن ثبت نام ،مدارك الزم را در سامانه بارگذاری نمايند .پس از آن سيستم غير فعال مي گردد و
اين مدت به هیچ وجه قابل تمديد نخواهد بود( .توصيه مي شود داوطلبان نسبت به انجام مراحل ثبت نام در نخستين روزهای مهلت ثبت نام اقدام
نمايند تا با مشکل ازدحام و كندی يا قطع خطوط مواجه نگردند).
ب – واريز مبلغ  1/555/555ريال (صد هزار تومان) به حساب اينترنتي مندرج در صفحه ثبت نام اينترنتي به عنوان هزينه ثبت نام.
توجه :اين مبلغ به عنوان هز ينه ثبت نام و بررسی مدارک بوده و غیر قابل استرداد می باشد .لذا خواهشمند است در صورت نداشتن
شرايط الزم در بندهاي  1تا  4از ثبت نام خودداري فرمايید.
شناسه پرداخت کننده براي پرداخت هزينه ثبت نام آزمون دکتري  24554851191می باشد.
مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتی:
تمامی مدارک زير ،بايد با فرمت  JPGاسکن شده و در محل مربوط به پيوست ها ،در فرايند ثبت نام اينترنتي بارگذاری شود.
 - 1يک قطعه عکس
 -2کارت ملی
 -1صفحه اول شناسنامه

 -4مدرک کارشناسی (لیسانس)
 -0مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) براي فارغ التحصیالن


معرفي شدگاني كه به داليلي قادر به ارائه كپي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد نميباشند ،الزم است كپي گواهي تأييد شده توسط
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را پيوست نمايند.

 -1ريز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده در هر نیمسال و معدل هر نیمسال و معدل
کل به طور کامل و خوانا درج شده باشد.
 -1صفحه اول پايان نامه کارشناسی ارشد که در آن عنوان پايان نامه ،نام اعضاي کمیته دفاع با امضاي آن ها قید شده باشد و نام استاد
راهنما و درجه پايان نامه در آن مشخص باشد( .براي فارغ التحصیالن)


ارائه اصل پايان نامه صحافی شده يا فايل  PDFآن روي  CDبه کمیته مصاحبه کننده الزامی است.

 -8صفحه اول مقاالت علمی – پژوهشی مرتبط با پايان نامه طبق بند  1شرايط اختصاصی اين فراخوان يا نامه پذيرش قطعی ،صفحه
اول مقاله بايد از مجله باشد و در باالي آن نام داوطلب ،نام استاد راهنما و نام مجله علمی – پژوهشی مورد تايید کمیسیون نشريات
علمی وزارت متبوع درج شده باشد.
 -9گواهی ثبت اختراع مورد تايید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ايران( .در صورت وجود)
 - 15برگزيدگی در جشنواره هاي علمی معتبر بین المللی خوارزمی ،فارابی ،رازي و ابن سینا( .در صورت وجود)
نکته مهم  :بند  9و  75مي تواند جايگزين مقاله مرتبط با پايان نامه شود.
 -11گواهی رتبه اول تا سوم در میان هم رشته – هم ورودي در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (در صورت احراز رتبه)
 -12گواهی اعالم رتبه کارشناسی و کارشناسی ارشد مندرج بر روي سايت دانشگاه( زير همین آگهی)
 -11مدرک قابل قبول زبان انگلیسی (در صورت وجود)
 -14سايرسوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرايی

تذکرات مهم:
 درخواست ثبت نام به صورت غير اينترنتي امکان پذير نمي باشد.


هر داوطلب فقط در يک رشته -گرايش می تواند ثبت نام کند.



هر داوطلب فقط يک بار می تواند فرآيند ثبت نام را فعال کند .در صورت ناقص بودن فرآيند ،امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.



مداركي كه ناقص باشد بررسي نخواهد شد.



متقاضیان پس از ثبت نام اولیه در سايت دانشگاه شیراز بايد کپی تمام سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرايی خود را به همراه
فرم تکمیل شده مشخصات داوطلب (فرم شماره  1مندرج در زير اطالعیه ) در قالب صحافی فنري تهیه کنند و مشخصات فردي
فردي از قبیل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،رشته تحصیلی ،معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ،دانشگاه محل

تحصیل در دو مقطع و رشته انتخابی خود را بر روي جلد نصب نمايند و در روز مصاحبه به کمیته اجراي آزمون تحويل دهند.
مدارک دريافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.


پذيرش دانشجو صرفاً برای رشته – گرايش های مندرج در آگهي مي باشد( .فهرست پیوست مندرج در زير اطالعیه)



در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارك ارائه شده توسط داوطلب ،در هر مرحله اي از پذيرش و يا تحصیل ،از ادامه كار
وی جلوگيری و پي گيری قانوني به عمل خواهد آمد.



تاريخ برگزاري مصاحبه و هر گونه تغییر در فراخوان از طريق سايت دانشگاه شیراز به نشاني  shirazu.ac.irاعالم خواهد شد.
لذا خواهشمند است از هر گونه تماس تلفنی و مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشکده مربوط خودداري فرمايید.
شايان ذکر است دارا بودن شرايط ورود به مصاحبه علمی به هیچ وجه به منزله پذيرش نمی باشد.
راهنماي ثبت نام اينترنتی:
جهت ورود به ثبت نام از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد .پس از تکميل اطالعات ،يکشناسه و رمز کاربري به شما اختصاص

داده خواهد شد .شناسه و رمز کاربري را يادداشت کرده و در نگهداري آن دقت نمايید .با مراجعه به لينک "سیستم اتوماسیون آموزشی
دانشجويی" به آدرس http://sess.shirazu.ac.irو وارد كردن شناسه و رمز كاربری خود در اين قسمت وارد مراحل ثبت نام شويد .در قسمت
فرايند ثبت نام با توجه به رشته های موجود ،رشته مورد نظر خود را انتخاب نماييد .پس از اطمينان از صحت اطالعات وارد كرده در فرم ثبت نام و
بارگذاري هر کدام از مدارک پیوست ،حتما و حتما گزينه ذخیره و ارسال را کلیک کنید تا فرم جهت انجام مراحل بعدی به مراجع مربوط
ارجاع داده شود .در غیر اين صورت فرم ارسال نخواهد شد و مراحل ثبت نام ناتمام می ماند.
توجه داشته باشید تا زمانی که بر روي گزينه ذخیره و ارسال کلیک نکنید ،فرم ثبت نام دردست شما باقی می ماند و قابل ويرايش
است؛ لذا در صورت اشتباه ،نیازي به ثبت نام دوباره نمی باشد .در صورتی که بیشتر از يک بار در سیستم ثبت نام نمايید ،نام شما از
لیست ثبت نام حذف خواهد شد.
توجه :چنانچه متقاضیان سوالی داشته باشند ،می توانند سواالت خود را با ذکر نام  ،نام خانوادگی  ،رشته مورد تقاضا و شماره تماس به
پست الکترونیکی تحصیالت تکمیلی دانشگاه به آدرس  grasch@shirazu.ac.irارسال نمايند .تحصیالت تکمیلی از پاسخدهی به ايمیل هاي
فاقد مشخصات فوق معذور است .همچنین به دلیل زياد بودن نامه ها  ،ذکر عنوان پذيرش ممتازين دکتري سال  91در قسمت عنوان ايمیل  ،ضروري
می باشد.

" لیست رشته هاي دکتري دانشگاه شیراز جهت پذيرش ممتازين ،زير همین فراخوان قابل مشاهده می باشد .مکان و
زمان مصاحبه ممتازين همزمان با مصاحبه دکتري نیمه متمرکز خواهد بود و متعاقبا اطالع رسانی می شود.

مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

