باسمه تعالی
مدیریت تحصیالت تکمیلی
اطالعیه چگونگی مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون دوره دكتري ) (Ph.Dسال تحصیلی
96-97

(در مرحله تکمیل ظرفیت )
بدين وسيله به اطالع پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دكتري ) (Ph.Dسال تحصيلی ( 96-97روزانه -
پرديس دانشگاهی ) كه به دانشگاه شيراز معرفی شده اند می رساند ،مطابق جدول زير  ،در زمان هاي تعيين شده،
جهت انجام آزمون شفاهی (مصاحبه) و ارائه مدارك آموزشی -پژوهشی خود به آدرس هاي تعيين شده مراجعه نمايند.
تمامی معرفی شدگان به دانشگاه شيراز ،بايد در آزمون شفاهی (مصاحبه) كه توسط اعضاي هيات علمی رشته مورد تقاضا در
زمان و مكان تعيين شده (در جدول زير) ،به منظور ارزيابی داوطلب در تجزيه و تحليل مسائل و تسلط علمی وي در رشته
مورد نحوه تعامل و توانايی در ايجاد ارتباط ،برگزار می گردد شركت نموده و به صورت حضوري به سؤاالت اعضاي كميته اجراي
آزمون پاسخ دهد.
 -1معرفی شدگان بايد ،مدارك و مستندات مربوط به سوابق آموزشی و تحصیلی (مانند معدل كل ،ریز نمرات مقاطع
كارشناسی و كارشناسی ارشد ،رتبه دوره هاي كارشناسی و كارشناسی ارشد (در صورت احراز) ،سوابق تدريس در دانشگاه
ها ،رتبه در جشنواره ها و المپيادها و  ). . .و پژوهشی (مانند مقاالت علمی-پژوهشی و علمی-ترويجی ،مقاله دركنفرانسهاي
معتبر ،اختراع ثبت شده ،طرحها و پروژهها انجام شده ،تاليف و ترجمه كتاب و  ). . .خود را ،در روز مصاحبه به كمیته اجراي
آزمون تحویل دهند .كميته اجراي آزمون بر اساس مدارك ارائه شده توسط داوطلب ،براي سوابق آموزشی و پژوهشی امتياز
به شرح جدول امتياز بندي سوابق آموزشی  ،تحصيلی و پژوهشی (مندرج در زير همين آگهی) در نظر می گيرد.
تمام سوابق آموزشی و پژوهشی را در قالب صحافی فنري تهیه كنید 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 نمایید .مدارک دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
پذیرش نهایی داوطلب بر اساس مجموع نمرات آزمون كتبی سازمان سنجش ( 50نمره) ،سوابق آموزشی ،
تحصیلی و پژوهشی ( 20نمره ) و مصاحبه ( 30نمره) تعیین می گردد و پذيرش نهايی منوط به كسب حداقل نمره
مورد نظر اين دانشگاه و در قالب ظرفيت می باشد.
معرفی شدگان بايد ،مدرك قابل قبول زبان انگلیسی خود را ،به شرح زير در روز مصاحبه به كميته اجراي آزمون ارائه دهند:

اخذ حد نصاب قبولی در يكی از آزمونهاي استاندارد زبان بر اساس جدول زير ،مشروط به اينكه در هنگام پذيرش در مقطع
دكتري ،بیش از دو سال از زمان آن نگذشته باشد.

رشته

زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش

سایر رشتهها

زبان انگلیسی

نوع آزمون
آزمون بسندگی زبان دانشگاه شيراز

 80از 100

 50از 100

آزمون زبان انگليسی كنكور

 80درصد

 50درصد

آزمونهاي جایگزین بسندگی زبان
نوع آزمون

حدنصاب قابل قبول

TOEFL paper-based

550

( TOEFL iBTاينترنتی)

70

IELTS General

6 /5

IELTS Academic

6

MCHE

60

TOLIMO

550

آزمون دانشگاههاي مادر

رشتههاي زبان و ادبيات انگليسی و
آموزش زبان انگليسی
ساير رشتهها

 80درصد
 60درصد

 در صورت عدم ارائه نمره قابل قبول زبان انگليسی در زمان آزمون شفاهی ،پذيرفته شدگان موظفند تا قبل از آزمون
جامع ،نسبت به ارائه نمره قابل قبول اقدام نمايد.
 -2داوطلبان فرم مشخصات داوطلب را تكميل نموده و در روز مصاحبه به كميته اجراي آزمون تحويل دهند .توصيه می
شود داوطلب بر اساس فرم پر شده مدارك و مستندات خود را فراهم و ارائه نمايد.
 -3واريز مبلغ  900/000ریال به

حساب جام شماره  67409235/71با شناسه

پرداخت 24004803197

به نام آزمون دكتري نزد بانک ملت شعبه كوي دانشگاه شيراز به عنوان هزينه

ثبت نام .داوطلب بايد اصل رسید بانکی را همراه ساير مدارك در روز آزمون به كميته اجراي آزمون تحويل دهد .بررسی
نتايج داوطلب در تحصيالت تكميلی دانشگاه منوط به ارائه اصل رسيد بانكی می باشد.

مدارک مورد نیاز كه میبایست معرفیشدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند:
-1اصل مدرک كارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و كارنامه ریز نمرات .
تبصره - 1معرفیشدگانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسیارشد و يا دكتري حرفهاي هستند،می بايست حداكثر تا
تاريخ  96/6/31فارغ التحصيل شوند (اصل گواهی تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك مطابق
فرم مندرج در صفحه  40دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون و يا فرم مندرج در صفحه  96دفترچه راهنماي
انتخاب رشتههاي تحصيلی).معدل مندرج در آن بايد با معدل اعالمی به سازمان يكسان باشد.
-2اصل مدرک كارشناسی (لیسانس) و كارنامه ریز نمرات.
تبصره  - 2آن دسته از معرفی شدگانی كه فارغالتحصيل دوره كارشناسی ناپيوسته میباشند عالوه بر اصل مدرك
كارشناسی ناپيوسته میبايست اصل مدرك كاردانی را نيز ارائه نمايند.
توجه  -معرفیشدگانی كه به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهاي  1و  2فوق نمیباشند،
الزم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
معدل مندرج در آن بايد با معدل اعالمی به سازمان يكسان باشد.
4ـ اصل شناسنامه و یا كارت ملی براي تطبيق مشخصات شناسنامهاي معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از سوي
سازمان سنجش آموزش كشور.
5ـ اصل گواهی به انضمام حکم كارگزینی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی -قطعی» و یا «رسمی-
آزمایشی» تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد ،براي آندسته از
افرادي كه از امتياز مربی در اين آزمون استفاده

نمودهاند.

تبصره :آن دسته از معرفی شدگان براي مصاحبه كه متقاضی استفاده از سهميه مربی گرديده اند ،موظف به ارائه گواهی
معتبر در اين خصوص می باشند .الزم به توضيح است مطابق ضوابط مربوط ،منحصرا مربيان آموزشی رسمی (آزمايشی يا
قطعی) دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا ساير دانشگاه هايی كه داراي
هيأت مميزه مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري می باشند ،مجاز به استفاده از سهميه مربی در آزمون ورودي
دوره دكتري  Ph.Dنيمه متمركز سال  1396می باشند به عبارت ديگر مدرسان و اعضا هيأت علمی پيمانی،
قراردادي ،حق التدريس  ،دستياران آموزشی و  ...اجازه استفاده از اين سهميه را ندارند.
 -6كلیه مستندات مربوط به سوابق علمی  ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی
-7اصل فیش واریزي به مبلغ  900/000ریال

با شناسه پرداخت 24004803197

-8تصویر كارنامه مرحله اول آزمون نیمه متمركز دكتري
نکته مهم :در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارك ارائه شده توسط داوطلب ،در هر مرحلهاي از پذيرش و يا
تحصيل ،از ادامه كار وي جلوگيري ،و پیگيري قانونی بعمل خواهد آمد.

