
 

 به نام خدا

مرحله دوم )مصاحبه و مدارك مورد نياز براي شركت در چگونگی ثبت نام و ارائه درخصوص  دانشگاه شيرازاطالعيه 

  1400-1401نيمه متمركز سال « Ph.D»آزمون ورودي مقطع دكتري  (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی 

  )روزانه و پردیس بين الملل(

 ثبت نام اینترنتی: 

شيراز شركت نمایند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب  توانند در مرحله دوم آزمون دانشگاهداوطلبانی می -1

 كسب كرده باشند. اعالم شده از سوي این دانشگاه رارشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی 

 در سایت دانشگاه شيراز می باشد.رنتی شركت در مصاحبه رشته هاي مختلف دانشگاه شيراز مشروط به ثبت نام اینت -2

انشگاه شيراز معرفی شده اند بدون توجه ، به د  )روزانه و پردیس بين الملل(كد رشته محل براي چندكه متقاضيانی  -3

اما به تعداد كد رشته محل ها )روزانه و  .پرداخت اینترنتی را انجام دهند  یک بار ها ، الزم استمحل به تعداد كد رشته 

پردیس بين الملل( الزم است ثبت نام اینترنتی را انجام داده و كد خرید پرداخت اینترنتی اولين ثبت نام خود را در جعبه 

 مربوط به كد خرید ثبت نام هاي بعدي خود وارد كنند. 

  shirazu.ac.irبه نشانی اینترنتی   10/3/1400لغایت   3/3/1400  تاریخداوطلبان الزم است براي ثبت نام از  -4

توجه به مجازي بودن اري كنند. با رگذاب )به شرح زیر(  در سامانهرا  مراجعه نموده و پس از ثبت نام اوليه ، مدارك مورد نياز

 ومصاحبه و نياز به پيش بينی و برنامه ریزي هاي الزم براي شركت داوطلبان ، ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه ضروري 

  عدم ثبت نام به معناي انصراف از شركت در مرحله دوم آزمون دانشگاه شيراز می باشد.

ینترنتی مندرج در صفحه اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام )صد هزارتومان( به حساب اریال  1000000واریز مبلغ  -5

 الزامی است.



شناسه پرداخت كننده به عنوان هزینه مصاحبه و بررسی مدارك بوده و غير قابل استرداد می باشد.  ثبت نام  مبلغتوجه: 

  می باشد.  24004803197براي هزینه ثبت نام آزمون دكتري 

لبان به داوط در اختيار داوطلب قرار می گيرد.از طریق بخش مربوطه لينک مربوط به مصاحبه  ، پس از پایان زمان ثبت نام -6

نوان عه هوشمند خود ب گوشی از تاپ نيز براي انجام مصاحبه استفاده نمایند و از لپ در صورت امکانكه  شود توصيه می

افزار ادوب كانکت و همچنين از كاركرد متقاضيان می بایست از نصب و كاركرد صحيح نرم ند. كنپشتيبان استفاده 

خود قبل از  تاپ و گوشی هوشمند ندگو( و تصویري )وب كم( خود در لپمناسب سيستم هاي صوتی )ميکروفن و بل

 اطمينان حاصل نمایند. زمان مصاحبه

   25/3/1400تا  11/3/1400تاریخ ز (، اPh.Dتاریخ ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون دكتري تخصصی ). -7

جدول زمانبندي نيز متعاقبا از طریق سایت دانشگاه گيرد. مطابق با جدول برنامه زمانبندي بخش هاي مربوطه صورت می

 اعالم خواهد شد.

 :مدارك الزم براي ثبت نام اینترنتی

شش ماه گذشته باشد و این  ) عکس باید حداكثر مربوط به در محل مورد نظر  عکس جدید داوطلب اريگذبار الف:

 (مصاحبه تطبيق داده می شود. تصویر دانشجو در هنگامعکس با 

 تصویر كارت ملی  اريبارگذ ب:

 فایل پی دي اف به شرح زیر :  اريبارگذ ج:

اري شود. در محل مورد نظر در سامانه بارگذ به ترتيب شماره در قالب یک فایل پی دي اف تهيه شده و مدارك زیر،  تصاویر

ل در فایترتيب مدارك ضروري است كه مدارك به ترتيب زیر در قالب یک فایل پی دي اف )تنها یک فایل( بارگذاري گردد. 

  .گرددآن می رعایت  توصيه بهبسيار مهم است و  آنها به منظور بررسی صحيحپی دي اف 

پردیس  –گرایش مورد تقاضا ، دوره )روزانه  –رشته ، ملی  كد ،مشخصات داوطلب شامل:  نام و نام خانوادگی بخش اول:  .1

 )این اطالعات بر روي یک صفحه تایپ شده و در صفحه نخست فایل پی دي اف قرار داده شود.(خودگردان(  

 فرم تکميل شده مشخصات فردي )روي سایت در زیر همين اطالعيه قابل مشاهده است.( بخش دوم:  .2



 و كارت ملی ه شناسنامصفحه اول بخش سوم: تصاویر  .3

 بخش چهارم: تصویر كارنامه انتخاب رشته .4

آن تعداد واحدهاي گذرانده شده و كه در و كارشناسی ارشد به تفکيک ریز نمرات دوره كارشناسیبخش پنجم: تصویر  .5

 شود( دادهمرات درفایل قرارریز نتمام صفحات دقت شود )معدل كل به طور كامل و خوانا درج شده باشد. سال و معدل هر نيم

ه نيز پذیرفت كارنامه موجود در سامانه دانشگاه محل تحصيل از به صورت غير رسمی و پرینتریز نمرات )توجه:  -

 می شود.(

رشناسی كا بر ریز نمرات دورهباشند عالوه التحصيل دوره كارشناسی ناپيوسته میدسته از متقاضيانی كه فارغآن :1تبصره

 كاردانی را نيز ارائه نمایند.  ریز نمرات دورهبایست ناپيوسته می

 حداكثر تا تاریخ اي بوده وارشد و يا دكتري حرفهمتقاضیانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسی-2بصرهت

گواهی تأيید شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك مطابق الزم است شوند التحصیل میفارغ 31/06/1400

هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچه 175دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه  70فرم مندرج در صفحه 

 را تکمیل كرده و ضمیمه كنند. تحصیلی

تایيد معاون آموزشی دانشگاه محل تحصيل )گواهی دانشجویان رتبه )در صورت وجود( با  گواهیبخش ششم: تصویر  .6

 . معاون آموزشی دانشکده(دانشگاه شيراز با تایيد 

 و عنوان پایان نامه تاریخ دفاع اع  از پایان نامه با درج درجه ، صورت جلسه دفبخش هفتم: تصویر  .7

گواهی مبنی بر اینکه عضو تصویر  اند،دسته از افرادي كه از امتياز مربی در این آزمون استفاده نمودهبراي آنبخش نهم:  .8

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده كه به تأیيد باالترین مقام « آزمایشی -رسمی»و یا « قطعی -رسمی»هيات علمی 

بایست واجد شرایط مطابق الزم به تاكيد است مربيان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می رسيده باشد.مسئول نيز 

 دفترچه راهنماي انتتخاب رشته باشند. 10توضيحات صفحه 

علمی این دانشگاه امکان نامه صادره از سوي مركز جذب و امور هياتآزاد اسالمی تنها با معرفیتبصره: مربيان دانشگاه 

 باشند.مندي از این سهميه را دارا میبهره

 تصویر مدرك زبان در صورت وجود بخش دهم:  .9



نگام پذیرش در مقطع ههاي استاندارد زبان بر اساس جدول زیر، مشروط به این كه در  خذ حدنصاب قبولی در یکی از آزمونا

 ل از زمان آن نگذشته باشد ، براي ورود به مقطع دكتري ضروري است .دكتري، بيش از دو سا

 رشته                 نوع آزمون                      

زبان و ادبيات انگليسی و آموزش 

 زبان انگليسی

 سایر رشته ها

 100از  50 100از  80 آزمون بسندگی زبان دكتري دانشگاه شيراز

 درصد 50 درصد 80 آزمون زبان انگليسی كنکور دكتري

 آزمون هاي جایگزین بسندگی زبان

 حدنصاب قابل قبول نوع آزمون

Toefl paper-based 550 

Toefl iBT 70 

IELTS General 5/6 

IELTS Academic 6 

MCHE 60 

TOLIMO 550 

 آزمون

دانشگاه هاي 

 مادر

رشته هاي زبان و ادبيات انگليسی و 

 آموزش زبان انگليسی

 درصد 80

 درصد 60 سایر رشته ها

تبصره: در صورت عدم ارائه نمره قابل قبول زبان انگليسی در زمان آزمون شفاهی، پذیرفته شدگان موظفند تا قبل از آزمون 

 د.نارائه نمره قابل قبول اقدام نمایجامع ، نسبت به 

 كه الزم است شامل:مقاالت چاپ شده تصویر صفحه اول كليه بخش یازدهم: . ۱۱

a. شامل عنوان و شماره مجله 

b. سال چاپ 



c. شماره صفحات 

d. عنوان و خالصه مقاله 

 نکات قابل توجه در خصوص مدارك علمی و پژوهشی

 . تحريريه/ دفترنشريه با ذكر شماره و دوره مجله باشدگواهی پذيرش چاپ، بايد مورد تأيید هیات   -1

 ودش نامه و ارائه شده به صورت مـشترك با استاد راهنما، به عنوان نفر اول در نظر گرفته می امتیاز داوطلب در مقاالت مستخرج از پايان -2

 المللی باشد ینهاي علمی و صنعتی ايران يا مراجع معتبر ب ثبت اختراع بايد مورد تايید سازمان پژوهش -3

المللی وبرگزيدگان المپیادهاي علمی دانشجويی بايد  هاي علمی ملی معتبر)خورازمی، فارابی،رازي، ابن سینا(، و بین برگزيدگان جشنواره -4

  .داراي تايیديه رسمی از دبیرخانه جشنواره يا دبیرخانه المپیاد باشند

 د.شومی نامه ارتقاء محاسبه  امتیاز پديد آورندگان پژوهش هاي مشترك، براساس آئین -5

نياز، امکان ضروري است متقاضی پی دي اف كامل مقاالت خود را روز مصاحبه در دسترس داشته باشد تا در صورت تبصره:

 وجود داشته باشد.ارسال آن براي گروه مصاحبه كننده از طریق نرم افزار ادوب كانکت، ایميل، شبکه هاي اجتماعی و ... 

  شامل : لمی، آموزشی و پژوهشی و تحقيقاتیمامی مستندات مربوط به سوابق عت: بخش دوازدهم. ۱

، سوابق تدريس )در صورت احراز( رتبه دوره هاي كارشناسی و كارشناسی ارشد)مانند  سوابق آموزشیمدارك و مستندات مربوط به 

صفحه اول پایان نامه كه در آن عنوان پایان نامه، نام مانند ) پژوهشیو  (. . در دانشگاه ها، رتبه در جشنواره ها و المپیادها و .

-علمی و پژوهشی-مقاالت علمی،اعضاي كميته دفاع با امضاي آن ها قيد شده باشد  و  نام استاد راهنما و درجه پایان نامه 

 ( . . .ابتالیف و ترجمه كت،انجام شده هاپروژهها و ، طرحشدهثبت  هاي معتبر، اختراعترويجی، مقاله دركنفرانس

  مهم : نکات 

راهنماي آزمون ورودي دكتري سال  1التحصیلی مطابقت داشته باشد، )طبق دفترچه شماره  رشته امتحانی داوطلب بايد با رشته فارغ -

  .سازمان سنجش آموزش كشور( در غیر اين صورت داوطلب مجاز به شركت در مصاحبه نمی باشد 1400

، ب فرهنگیالشوراي عالی انق اهبري اجراي نقشه جامع علمی كشورشوراي ستاد ر 06/08/1399مورخ  137براساس مصوبه جلسه  -

توانند براي نمره مرحله دوم آزمون كه شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  ها و موسسات آموزش عالی می دانشگاه



مکلف است در پذيرش نهايی حدنصاب سنجش د و سازمان محل تعیین كنن باشد، حدنصاب نمره براي هر كدرشته می و مصاحبه

 . مذكور را اعمال نمايد

، از ادامه در هر مرحله اي از پذیرش و یا تحصيلدر مدارك ارائه شده توسط داوطلب،  مطالب خالف واقعدر صورت احراز هرگونه  -

 كار وي جلوگیري و پی گیري قانونی به عمل خواهد آمد.

 اینترنتی:راهنماي  ثبت نام 

شناسه و رمز  ، يکاولیه  استفاده نمايید. پس از تکمیل اطالعات كروم يا   مرورگر اینترنت اكسپلوررجهت ورود به ثبت نام از  -1

 .شناسه و رمز كاربري را یادداشت كرده و در نگهداري آن دقت نمایيد به شما اختصاص داده خواهد شد.كاربري 

 اربري خودوارد كردن شناسه و رمز ك و    س زیربه آدر"دانشجویی ، پژوهشی واتوماسيون آموزشیسيستم "مراجعه به لینک  با  -2

ه رشت در قسمت فرايند ثبت نام با توجه به رشته هاي موجود، پرداخت اينترنتی خواهید شد.ثبت رشته و  رحله در اين قسمت وارد م

ت كلیک كنید تا رشته ثبدر قسمت سفیدي صفحه ) پس از انتخاب رشته به منظور تثبیت رشته حتما .را انتخاب نمايید مورد نظر خود

)این آدرس  یاتوماسیون آموزشی ، پژوهشی و دانشجوی    https://eduautomation.shirazu.ac.ir/Sess/11113513097شود ( 

  موجود می باشد.نیز بر روی سایت دانشگاه شیراز در قسمت باالی صفحه 

 در پايین صفحه ثبت نام گزينه پرداخت اينترنتی را فعال كنید.  -3

می باشند الزم است براي )روزانه یا پردیس خودگردان( محل  رشته كد معرفی شدگانی كه متقاضی شركت در بيش از یک -4

یافت نمایند و مراحل رد لينک ثبت نام اینترنتی شده و  شناسه و رمز كاربري جدید درهاي بعدي ، دوباره وامحل رشته كد 

را در  خوداوليه ثبت نام ندارند و همان كد خرید اینترنتی نه ثبت نام هزیمجدد كامل كنند.اما نيازي به پرداخت ثبت نام را 

 قسمت پرداخت اینترنتی وارد نمایند. 

 مورد نياز را بارگذاري نمایيد. مدارك  -5

در غير این صورت فرم ) داده  شود.ارجاع  تا فرم جهت انجام مراحل بعدي به مراجع مربوط را كليک كنيدذخيره و  ارسال  گزينه -6

ناتمام می ماند.توجه داشته باشيد تا زمانی كه بر روي گزینه ذخيره و ارسال كليک شما  ارسال نخواهد شد و مراحل ثبت نام 

 (باقی می ماند و قابل ویرایش است؛نکنيد، فرم ثبت نام دردست شما 

 هر گونه تغيير در این فرایند از طریق سایت دانشگاه شيراز اطالع رسانی خواهد شد. -7

ذكر نام ، نام خانوادگی ، رشته مورد تقاضا و شماره می توانند سواالت خود را با چنانچه متقاضيان سوالی داشته باشند، توجه: 

ارسال نمایند. تحصيالت  grasch@shirazu.ac.irالکترونيکی تحصيالت تکميلی دانشگاه به آدرس  پستبه  تماس

پذیرش ، ذكر عنوان  درخواست هاهاي فاقد مشخصات فوق معذور است. همچنين به دليل زیاد بودن  پيامبه   دهی از پاسخ  تکميلی

 در قسمت عنوان ایميل ، ضروري می باشد.  1400سال نيمه متمركز دكتري 

مصاحبه متقاضيان پذیرش از طریق آیين نامه استغداد درخشان )ممتازین( همزمان با مصاحبه رشته هاي نيمه متمركز می باشد 

 كه از طریق بخش ها به اطالع متقاضيان رسانده می شود. 

 شيراز مدیریت تحصيالت تکميلی دانشگاه

 1400خرداد 

https://eduautomation.shirazu.ac.ir/Sess/11113513097
mailto:grasch@shirazu.ac.ir

