مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري ) (Ph.Dسال تحصیلی ( 69-69روزانه -
پردیس دانشگاهی -بورس اعزام) متقاضی شركت در ارزیابی تخصصی (تکمیل ظرفیت) دانشگاه شیراز
نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری ) (Ph.Dسال تحصیلی ( 69-69روزانه -پردیس دانشگاهی -بورس اعزام) و
چگونگی انجام ارزیابی تخصصی دانشگاه به شرح زیر می باشد:
 -1ثبت نام در ارزیابی تخصصی دانشگاه به صورت اینترنتی :داوطلبان می توانند برای ثبت نام از روز  69/6/82تا روز  69/6/03به نشانی
اینترنتی  www.shirazu.ac.irمراجعه کنند و ضمن ثبت نام ،مدارک الزم را در سامانه بارگذاری نمایند .چنانچه متقاضیان ثبت نام
اینترنتی را انجام ندهند ،نمی توانند در این آزمون شركت كنند .همچنین به درخواست افرادي كه مدارک خود را ناقص بارگذاري نمایند،

ترتیب اثر داده نمی شود( .توصیه می شود داوطلبان نسبت به انجام مراحل ثبت نام در نخستین روزهای مهلت ثبت نام اقدام کنند تا با مشکل
ازدحام و کندی یا قطع خطوط مواجه نگردند ).
 -8واریز مبلغ  633/333ریال (نود هزار تومان) به حساب اینترنتی مندرج در صفحه ثبت نام اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام
 -0ارزیابی تخصصی شامل آزمون كتبی ،مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی می باشد.
 -4آزمون کتبی روز سه شنبه مورخ  69/13/7و مصاحبه روز چهارشنبه مورخ  69/13/2برگزار خواهد شد .آزمون کتبی و مصاحبه رشته

گرایش

شیمی

آلی (روزانه – پردیس) مورخ  69/13/2برگزار خواهد شد (.ساعت و مکان دقیق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه هر رشته /گرایش روی

سایت دانشگاه اعالم خواهد شد).

 -9کلیه متقاضیان باید در آزمون كتبی و مصاحبه که توسط اعضای هیات علمی رشته مورد تقاضا در زمان و مکان تعیین شده
(جدول پیوست) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.
 عدم حضور دانشجو در هریک از آزمون ها به منزله انصراف می باشد .به منظور یکسان سازي و رعایت عدالت در برگزاري آزمون،
امکان برگزاري مجدد آزمون در هیچ مرحله اي وجود نخواهد داشت.
 به همراه داشتن كارت اینترنتی ورود به آزمون و كارت شناسایی عکس دار در همه مراحل ارزیابی تخصصی الزامی است.

 مدارک الزم براي ثبت نام اینترنتی :
تمامی مدارک زیر باید با فرمت  JPGاسکن شده و به همراه فایل  PDFفرم مشخصات داوطلب (فرم شماره  )1در محل مربوط به
پیوست ها ،در فرایند ثبت نام اینترنتی بارگذاری شود .بدیهی است که ردیفهای  1تا  9برای تمامی داوطلبان و ردیفهای  9تا  81برای دارندگان
این مدارک الزامی است.
 -1كارنامه مرحله اول آزمون (سنجش علمی) 
 -2یک قطعه عکس
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 -كارت ملی یا صفحه اول شناسنامه 

 -4مدرک كارشناسی و ریز نمرات 

تبصره  - 1متقاضیانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند ،عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته باید اصل
مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
 -5مدرک كارشناسی ارشد /دكتراي حرفه اي و ریز نمرات كه در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده در هر نیمسال و معدل هر نیمسال
و معدل كل به طور كامل و خوانا درج شده باشد .
تبصره  - 8متقاضیانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد /دکترای حرفه ای نمیباشند ،الزم است کپی گواهی
تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را بارگذاری نمایند .
 -6گواهی معدل با احتساب و بدون احتساب نمره پایان نامه با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل مخصوص فارغ التحصیالن
كارشناسی ارشد /دكتراي حرفه اي(گواهی دانشجویان دانشگاه شیراز با تایید معاون آموزشی دانشکده) 
 -7گواهی رتبه اول تا سوم(در صورت احراز رتبه) در میان هم رشته – هم ورودي در مقاطع تحصیلی كارشناسی و كارشناسی ارشد/
دكتراي حرفه اي (بدون احتساب نمره پایان نامه) با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل (گواهی دانشجویان دانشگاه
شیراز با تایید معاون آموزشی دانشکده)
 -8گواهی فراغت از تحصیل دوره كارشناسی ارشد حداكثر تا تاریخ  69/11/03براي دانشجوهاي سال آخر
 -9صفحه اول مقاالت علمی– پژوهشی معتبر(داخلی و خارجی) ،مقاالت علمی– ترویجی معتبر ،سایر مقاالت (صفحه اول مقاله
باید از مجله اسکن شده باشد ).
 -11صفحه اول مقاالت یا خالصه مقاالت كنفرانس ها ،سمینارها و همایش هاي داخلی و خارجی (صفحه اول باید از مجموعه یا خالصه
چاپ شده مقاالت اسکن شده باشد ).
 -11صفحه شناسنامه كتاب (تالیف یا ترجمه ) 
 -12گواهی اختراعات ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران 
 -13گواهی طرح هاي پژوهشی تأیید شده در سطح ملی 
 -14گواهی برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر ملی و بین المللی (خوارزمی ،جوان خوارزمی ،فارابی ).... ،

 -15گواهی اثر بدیع و ارزنده ادبی و هنري 
 -16گواهی پروژه دوره كارشناسی شامل عنوان پروژه ،نام استاد ناظر ،نمره و امتیاز پروژه 
 -11گواهی پروژه /پایان نامه /سمینار ویژه دوره كارشناسی ارشد .دكتراي حرفه اي شامل عنوان پروژه /پایان نامه /سمینار ،نام
استاد راهنما ،نمره و امتیاز 
 -18گواهی برگزیدگی در المپیادهاي علمی ،جشنوارهها و مسابقات دانشجویی 
 -19مدرک معتبر زبان انگلیسی 
 -21گواهی سوابق آموزشی ،اجرایی ،خدماتی شامل برگزاري /شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشی ،تدریس در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،آشنایی با نرمافزارهاي تخصصی كامپیوتري و سایر موارد 
 -21گواهی استفاده از س همیه مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فن آوري 
تبصره  -0این بند به استناد دفترچه شماره  1آزمون ورودی دوره دکتری سال  ،1969شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی نمی باشد.
 -22گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران 
 متقاضیان باید كپی تمام سوابق آموزشی و پژوهشی خود را به همراه فرم تکمیل شده مشخصات داوطلب (فرم شماره  )1در
قالب صحافی فنري تهیه كنند و مشخصات فردي از قبیل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،كد ملی ،رشته تحصیلی ،معدل دوره
كارشناسی و كارشناسی ارشد  ،دانشگاه محل تحصیل در دو مقطع و رشته انتخابی خود را بر روي جلد نصب نمایند و در روز
آزمون كتبی به كمیته اجراي آزمون تحویل دهند .مدارک دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

نکات مهم:
 - 1در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط متقاضی ،در هر مرحلهای از پذیرش و یا تحصیل ،از ادامه کار وی جلوگیری،
و پیگیری قانونی به عمل خواهد آمد.

 -2داوطلبانی که با رعایت نمره حدنصاب و ظرفیت رشته ها از سوی دانشگاه پذیرفته شوند ،در صورت تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر عدم مراجعه به
سایر دانشگاه های پذیرنده ،به صورت مشروط ثبت نام خواهند شد .تایید نهایی پذیرفته شدگان بعد از تعیین وضعیت صالحیت عمومی و کنترل
سایر ضوابط و شرایط اعالمی از سوی دانشگاه صورت می گیرد و بعد از اعالم اسامی نهایی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور ،داوطلبان به عنوان
پذیرفته شده قطعی در دانشگاه ادامه تحصیل خواهند داد.

فرم شماره 8

نحوه ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون دكتري ( )Ph.D.و دستیاري سال تحصیلی  69-69دانشگاه شیراز(تکمیل ظرفیت)
مصوبه شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز مورخ 64/7/18

الف -سوابق پژوهشی با حداكثر  83امتیاز
ب -سوابق تحصیلی و آموزشی با حداكثر  43امتیاز
ج -آزمون كتبی و مصاحبه با حداكثر  43امتیاز
جدول  -1نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

1
8
0

حداكثرامتیاز

حداكثر امتیاز

در هر واحد

در مجموع

نوع فعالیت

مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی)
مرتبط با رشته تحصیلی
تألیف و ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش
های علمی و صنعتی ایران

امتیاز كسب شده

4
4
4
18

4

طرح های پژوهشی تأیید شده در سطح ملی

4

9

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

4

9

7

2

6

13

اثر بدیع و ارزنده ادبی و هنری مرتبط با رشته
تحصیلی با تأیید مراجع ذی صالح
مقاالت علمی ترویجی /علمی مروری مرتبط با
رشته تحصیلی
مقاالت کامل چاپ شده در کنفرانس های معتبر
(داخلی و خارجی)
خالصه مقاالت چاپ شده در کنفرانس های
معتبر (داخلی و خارجی)
کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد /دکترای
حرفه ای

4

8

8

9

1

8
0

11

همراستایی موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد/
دکترای حرفه ای با رشته مورد تقاضای دکتری

جدول  -8نحوه محاسبه امتیازات تحصیلی و آموزشی

1

نوع فعالیت

ردیف

معدل کل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه

1

محل تحصیل دوره کارشناسی

حداكثر امتیاز در

حداكثر امتیاز

هر واحد

در مجموع

امتیاز كسب شده

7

معدل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه محل
تحصیل دوره کارشناسی ارشد /دکترای حرفه

8

9

ای (بدون نمره پایان نامه)
سوابق تحصیلی

84
کیفیت نمرات دروس دوره کارشناسی موثر در

0

رشته مورد تقاضای دکتری

7

کیفیت نمرات دروس دوره کارشناسی ارشد/
دکترای حرفه ای موثر در رشته مورد تقاضای

4

9

دکتری
مدرک زبان

9

برگزاری /شرکت در کارگاهها یا دورههای

9
سوابق آموزشی

آموزشی

8
8
2

7

تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

8

2

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری

8

6

رتبه کارشناسی (اول تا سوم)

0

رتبه کارشناسی ارشد /دکترای حرفه ای (اول تا

13
11
18
10

سوم)
افتخارات

المپیادهای علمی دانشجویی
جشنوارهها و مسابقات دانشجویی مرتبط با
رشته مورد تقاضای دکتری
سایر موارد

8
1
1
1

*امتیاز ردیفهاي  0 ، 1و  6در دكتراي حرفه اي به ترتیب به ردیفهاي  4 ، 8و  13منتقل می شود.

2

جدول  -0نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه
امتیاز گزینهها

ردیف

اسامی

گزینه 1

گزینه 8

گزینه 0

گزینه 4

مصاحبهشوندگان

گزینهها:
 -1میزان اطالعات تخصصی از طریق پاسخگویی به سؤاالت علمی
 -2شیوه برخورد و رفتار علمی
 -3توانایی استدالل منطقی و خالقیت دانشجو در پاسخگویی به سؤاالت
 -4قدرت بیان و انتقال مطالب
 -5میزان تسلط به یک زبان خارجی (تخصصی)
( ... -6انتخاب گزینه به تناسب رشته توسط بخش)
* نکته:
 -1تعیین امتیاز گزینهها در جدول مصاحبه بر عهده بخش است.
 -8امتیاز آزمون كتبی  83و امتیاز مصاحبه  83از حداكثر مجموع  43امتیاز خواهد بود.
 -0حد نصاب قبولی در آزمون دكتري  93امتیاز از  133امتیاز است.

گزینه 9

گزینه 9

امتیاز كسب شده از
83

