
 

  (.Ph.D)مصاحبه آزمون دکتری تخصصی  برگزاری در خصوص اطالعیهاولین 

 1400 سال -صنعتی شیرازدانشگاه 

 

مواردی را درخصوص بدینوسیله  ،00-01حصیلی سال تتخصصی دکتری مقطع با آرزوی موفقیت برای داوطلبان 

 به استحضار می رساندمصاحبه دکتری 

مصاحبه از طریق تاریخ  2/3/1400مورخ  یکشنبهتا روز حداکثر . شودانجام می  غیرحضوریصورت مصاحبه به  -1

 اطالع رسانی می گردد.شیراز سایت دانشگاه صنعتی 

، مواد مصاحبهحداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری مصاحبه، به معرفی شدگان در خصوص نحوه برگزاری  -2

 امتحانی، روز و ساعت مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی می گردد. 

 مدارک الزم جهت مصاحبه به شرح ذیل می باشد.  -3

  شناسنامهکپی تمام صفحات 

 کارت ملی کپی 

  (لیسانس فوق) ارشد کارشناسیکپی گواهی موقت یا دانشنامه مقطع 

 تا حداکثر و بوده ای حرفه دکتری یا و ارشد کارشناسی دوره آخر سال دانشجوی که شدگانی معرفی :تبصره 

 آموزش مؤسسه یا دانشگاه توسط شده تأیید گواهی می بایست کپی می شوند التحصیل فارغ 31/6/1400 تاریخ

 خود را بارگذاری نمایند. مدرک اخذ محلمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  عالی

 (.لیسانس) کارشناسیمقطع  دانشنامه ای موقت یگواه یکپ 

 عالوه می بایست باشند می ناپیوسته کارشناسی دوره التحصیل فارغ که شدگانی معرفی از دسته آن :تبصره     

 .نمایند ارائه نیز را کاردانی مدرک، کپی ناپیوسته کارشناسی مدرک کپی بر

 کارنامه آزمون سازمان سنجش داوطلب 

  دکتری آزمونکارنامه انتخاب رشته 

 ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد 

 ریز نمرات مقطع کارشناسی 

  3و  2 ،1 شمارههای تکمیل و ارسال فرم 

  :تذکر   

  به صورت تایپ شده ارسال گردد. 3و  2،  1شماره فرم های 

  سال آخر دوره ی کارشناسی ارشد می باشد.مخصوص دانشجویان  3فرم شماره 



 

 
 

  درج امتیازات توسط  امتیازات چیزی نوشته نشود. این ستون مربوط بهقسمت  1شماره در فرم

 مصاحبه است. کمیته برگزارکننده

  تشکیل پروندهبابت  000/200/1  مبلغواریز 

 جدول مربوط  از طریق سامانه دریافت مدارک انجام می پذیرد.صورت اینترنتی رداخت هزینه به پ(

  این اطالعیه را مالحظه فرمایید.( 4به بند 

 نامه( مبنی بر تایید صالحیت علمی و اخالقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید  نامه )توصیه معرفی

 )یکی از معرف ها باید استاد راهنمای پایان نامه باشد(. دوره کارشناسی ارشد

عضو محترم هیات علمی توصیه کننده در و آدرس پست الکترونیکی تلفن همراه(  ادرج شماره تماس )ترجیح :تذکر   

 الزامی است.توصیه نامه ذیل 

 مقاله ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارها، طرح  ،مجله به شده ارائه پژوهشی شامل مقاله-های علمی فعالیت

 کتاب، اختراع، اکتشاف و . . . پژوهشی،

 تذکر:    

  الزامی می باشد.مقاالت ارائه کلیه صفحات 

  پذیرش ارائه گواهی پذیرش قطعی )با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ( برای مقاالت

 شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.شده و تصویر کامل متن مقاالت ارائه 

 با ذکر نمره )در صورت وجود( زبانهای گواهی شرکت در آزمون.  

  در مربی سهمیه از که شدگانی معرفی از دسته آن برای) استفاده از سهمیه مربی حکم کارگزینی جهتکپی 

 .(اند نموده استفاده آزمون این

  آزمون این در ایثارگران سهمیه از که شدگانی معرفی از دسته آن برای) ایثارگرانگواهی استفاده از سهمیه کپی 

 .(اند نموده استفاده

 کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام وظیفه  یکپ

  .جهت برادران

 : تذکر   

 در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی از مراجع ذیصالح برای آن دسته از داوطلبانی که  ارائه گواهی

خدمت خود را به اتمام خواهند ( 1/7/1400)تاریخ تحصیلی مبنی بر اینکه حداکثر تا شروع دوره  دهستن

 رساند.

  برای  باشد( 1/7/1400)دوره ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام بعد از شروع

 باشند، الزامیست. دفترچه آماده به خدمت میآن دسته از داوطلبانی که دارای 



 

 
 

  کتاب های ترجمه شده یا تالیف شده مرتبط با رشته کپی جلد، مشخصات، فهرست و صفحه های اول و آخر

 تحصیلی

 پایان نامهانگلیسی  و چکیده فارسی 

   سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی 

شنبه مورخ چهارروز می توانند از  گرایش ها-دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس تمامی رشته  داوطلبان محترم-4

شنبه مورخ یکحداکثر تا روز  د.ارسال نماینذیل جدول از طریق لینک های را  3بند شده در مدارک ذکر  29/2/1400

داوطلبان ضمناً   .گرددسانی می از طریق سایت دانشگاه صنعتی شیراز اطالع رآخرین فرصت ارسال مدارک،  2/3/1400

و یا در روزها  را از طریق ارسال پیام به پست الکترونیکی دانشکدهتوانند سؤال یا سؤاالت خود درصورت لزوم می محترم

 .در میان بگذارند دانشکدهتماس شماره  با( بعد از ظهر 14صبح الی  8شنبه تا چهارشنبه ساعت )اداری ساعات و 

 

 آدرس پست الکترونیکی لینک بارگذاری مدارک گرایش - رشته عنوان
 تماس شماره

 دانشکده

 فیزیک شیمی- شیمی
https://azmoon.sutech.a

c.ir/register/new/3214 
chemistry@sutech.ac.ir 

 
071-37354508 

https://azmoon.sutech.a مواد پیشرفته-مواد مهندسی

c.ir/register/new/3216 
phdmaterials@sutech.ac.ir 

 
071-37354520 

 آنالیز-ریاضی محض
 

https://azmoon.sutech.a

c.ir/register/new/3213 

 

phdmathAN@sutech.ac.ir 
 

071-37261392 

 تحقیق) کاربردی ریاضی

 ، آنالیز عددی(درعملیات

phdmathOR@sutech.ac.ir 
 

 

-فناوری اطالعات مهندسی

 کامپیوتری های شبکه

 

https://azmoon.sutech.a

c.ir/register/new/3217 
phd@sutech.ac.ir-it 

 
071-37261391 

  

mailto:chemistry@sutech.ac.ir
mailto:phdmaterials@sutech.ac.ir
https://azmoon.sutech.ac.ir/register/new/3213
https://azmoon.sutech.ac.ir/register/new/3213
mailto:phdmathAN@sutech.ac.ir
mailto:phdmathOR@sutech.ac.ir
mailto:it-phd@sutech.ac.ir


 

 
 

 آدرس پست الکترونیکی لینک بارگذاری مدارک گرایش - رشته عنوان
 تماس شماره

 دانشکده

 الکترونیک-برق مهندسی

https://azmoon.sutech.a

c.ir/register/new/3212 

phdelec@sutech.ac.ir 
 

071-37264121 

 مخابرات- برق مهندسی

 سیستم

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 مخابرات- برق مهندسی

 وموج میدان

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 phdpower@sutech.ac.ir قدرت- برق مهندسی
 

 phdcontrol@sutech.ac.ir کنترل- برق مهندسی
 

 مهندسی- عمران مهندسی

https://azmoon.sutech.a زلزله

c.ir/register/new/3218 

phd.civile@sutech.ac.ir 
 071-37277656 

 phd.civilg@sutech.ac.ir ژئوتکنیک- عمران مهندسی
 

 طراحی- مکانیک مهندسی

 تخصصی شاخه کاربردی

 جامدات مکانیک

https://azmoon.sutech.a

c.ir/register/new/3222 

solid@sutech.ac.ir 
 

071-37264102 
 طراحی- مکانیک مهندسی

 تخصصی شاخه کاربردی

 وارتعاشات کنترل دینامیک

 
dynamic@sutech.ac.ir 

 
 

 تبدیل- مکانیک مهندسی

 انرژی

energy@sutech.ac.ir 
 

 

 
 

 

 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه صنعتی شیراز
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