
 

 

 ) .Ph.Dمصاحبه آزمون دكتري تخصصي ( برگزاري اطالعيه
 1396 سال -صنعتي شيرازدانشگاه 

  
مقطع دكتري  بدينوسيله زمان و مكان برگزاري مصاحبه ،1396-97سال تحصيلي تخصصي دكتري مقطع با آرزوي موفقيت براي داوطلبان 

 رساند. ررسي در جلسه مصاحبه را به اطالع ميبو مدارك مورد نياز جهت ارائه و  دانشگاه صنعتي شيراز
  

  الف) تاريخ و زمان مصاحبه:
  

 خيتار دوره نوع گرايش - رشته عنوان
 مصاحبه

 تماس شماره آدرس پست الكترونيكي
 دانشكده

 فرصت نيآخر
از  مدارك  ارسال

طريق پست 
  الكترونيكي

 chemistry@sutech.ac.ir تير 21 روزانه فيزيك شيمي- شيمي
 

 تير 9 ٣٧٣۵۴۵٠٨

متعاقبا  روزانه اناليزعددي- كاربردي رياضي
توسط 

دانشكده 
اعالم مي 
 گردد

phdmathNA@sutech.ac.ir 
 

 تير 3   ٣٧٢۶١٣٩٢

 تحقيق- كاربردي رياضي
 درعمليات

 پرديس
خودگردان

 متعاقبا
 توسط

 دانشكده
 يم اعالم

 گردد

phdmathOR@sutech.ac.ir 
 

 تير 3 ٣٧٢۶١٣٩٢

 تحقيق- كاربردي رياضي
 درعمليات

 متعاقبا روزانه
 توسط

 دانشكده
 يم اعالم

 گردد

phdmathOR@sutech.ac.ir 
 

 تير 3 ٣٧٢۶١٣٩٢

 پرديس الكترونيك-برق مهندسي
خودگردان

مرداد  2
 مرداد3

phdelec@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مرداد 2 روزانه الكترونيك- برق مهندسي
 مرداد3

phdelec@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مخابرات- برق مهندسي
 سيستم

 پرديس
خودگردان

 مرداد 2
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مخابرات- برق مهندسي
 سيستم

 مرداد 2 روزانه
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مخابرات- برق مهندسي
 سيستم

 مرداد 2 دوم نوبت
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 ميدان مخابرات- برق مهندسي
 وموج

 پرديس
خودگردان

 مرداد 2
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١
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 ميدان مخابرات- برق مهندسي
 وموج

 مرداد 2 روزانه
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 ميدان مخابرات- برق مهندسي
 وموج

 مرداد 2 دوم نوبت
 مرداد3

phdcomm@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 پرديس قدرت- برق مهندسي
خودگردان

 مرداد 2
 مرداد3

phdpower@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مرداد 2 روزانه قدرت- برق مهندسي
 مرداد3

phdpower@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مرداد 2 روزانه كنترل- برق مهندسي
 مرداد3

phdcontrol@sutech.ac.ir 
 

 تير3 ٣٧٢۶۴١٢١

 مهندسي- عمران مهندسي
 زلزله

phd.civile@sutech.ac.ir خرداد 10 روزانه
 

 خرداد 6 ٣٧٢٧٧۶۵۶

phd.civilg@sutech.ac.ir خرداد 10 روزانه ژئوتكنيك- عمران مهندسي
 

 خرداد 6 ٣٧٢٧٧۶۵۶

 طراحي- مكانيك مهندسي
 تخصصي شاخه كاربردي

 جامدات مكانيك

 solid@sutech.ac.irخرداد 20 روزانه
 

 خرداد 13 ٣٧٢۶۴١٠٢

 طراحي- مكانيك مهندسي
 تخصصي شاخه كاربردي
 وارتعاشات كنترل ديناميك

 dynamic@sutech.ac.irخرداد 20 روزانه
  

 
 

 خرداد 13 ٣٧٢۶۴١٠٢

 تبديل- مكانيك مهندسي
 انرژي

 energy@sutech.ac.irخرداد 22 روزانه
 

 خرداد 13 ٣٧٢۶۴١٠٢

 هاي شبكه-كامپيوتر مهندسي
 كامپيوتري

  تير 12 روزانه
  تير13
 تير 14

phd@sutech.ac.ir-it 
 

 خرداد  29 ٣٧٢۶١٣٩١

 هاي شبكه-كامپيوتر مهندسي
 كامپيوتري

  تير 12 دوم نوبت
  تير13
 تير 14

phd@sutech.ac.ir-it 
 

 خرداد 29 ٣٧٢۶١٣٩١

  تير 17 روزانه  موادومتالورژي مهندسي
  تير18
 تير 19

phdmaterials@sutech.ac.ir 
 

 تير 1 ٣٧٣۵۴۵٢٠

  ريت 17 دوم نوبت  موادومتالورژي مهندسي
  ريت18
 ريت 19

phdmaterials@sutech.ac.ir 
 

 تير 1 ٣٧٣۵۴۵٢٠

 

مجزا بر روي سايت به منظور برنامه ريزي بهتر، روز و ساعت دقيق مراجعه هر متقاضي از طرف دانشكده مربوطه به صورت تلفني يا آگهي 
) www.sutech.ac.irگردد، به طور مرتب به سايت اينترنتي اين دانشگاه ( توصيه ميداوطلبان گرامي به  دانشگاه به اطالع خواهد رسيد.

 هاي مربوطه را به دقت مالحظه فرمايند. مراجعه و اطالعيه
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  :جهت ارسال به صورت الكترونيكي ) مدارك الزمب
داوطلبان محترم مي بايست مدارك ذيل را به آدرس پست الكترونيكي مربوط به هر دانشكده ارسال نمايند. (عنوان پست الكترونيكي 

ت مطابقت باشد اما جه).  قابل ذكر است كه تحويل اصل مدارك الزم نميدرج شود" گرايش -نام خانوادگي متقاضي"داوطلبان به صورت 
  الزم است در هنگام مصاحبه ارائه گردد.  

  
  كارنامه آزمون سازمان سنجش داوطلب -1
 كارنامه انتخاب رشته كنكور دكتري  -2
  ريز نمرات مقطع كارشناسي ارشد -3
 ريز نمرات مقطع كارشناسي -4
  .2 و 1 شمارههاي تكميل و ارسال فرم  -5

   :تذكر   
  تايپ شده ارسال گردد.به صورت  2و  1فرم هاي شماره  
  قسمت امتيازات چيزي نوشته نشود. اين ستون مربوط به درج امتيازات توسط كميته برگزاري مصاحبه است. 1در فرم شماره  

(يكي  نامه) مبني بر تاييد صالحيت علمي و اخالقي داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتيد دوره كارشناسي ارشد نامه (توصيه معرفي -6
  از معرف ها بايد استاد راهنماي پايان نامه باشد).

توصيه نامه عضو محترم هيات علمي توصيه كننده در ذيل و آدرس پست الكترونيكي تلفن همراه)  ادرج شماره تماس (ترجيح :تذكر   
  الزامي است.

كتاب، اختراع،  كنفرانس ها و سمينارها، طرح پژوهشي، مقاله ارائه شده در ،مجله به شده ارائه پژوهشي شامل مقاله-هاي علمي فعاليت -7
  اكتشاف و . . .

   تذكر:   
  الزامي مي باشد.مقاالت ارائه كليه صفحات 
  شده و تصوير كامل پذيرش ارائه گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق دريافت مقاله، پذيرش و چاپ) براي مقاالت

  مكاتبات مربوط الزامي است.متن مقاالت ارائه شده به مجله و 
  .با ذكر نمره (در صورت وجود) زبانهاي گواهي شركت در آزمون -8

  

  ج) مدارك الزم جهت ارائه به صورت فيزيكي:
 يليتكم التيتحص مسئول به شده منظم و دسته بندي صورت به پوشه كي درداوطلبان محترم مي بايست مدارك ذيل را در روز مصاحبه  

  .نمايند ارائه مربوطه دانشكده
  اصل كليه مداركي كه به صورت الكترونيكي ارسال گرديده است ( بند ب ). -1
  .شناسنامهو كپي تمام صفحات اصل  -2
  كارت ملي. اصل و كپي -3
  .)ليسانس فوق( ارشد كارشناسياصل و كپي گواهي موقت يا دانشنامه مقطع  -4

 31/6/1396 تاريخ تا حداكثر و بوده اي حرفه دكتري يا و ارشد كارشناسي دوره آخر سال دانشجوي كه شدگاني معرفي :تبصره
مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات  عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه توسط شده تأييد گواهي اصلمي بايست  مي شوند التحصيل فارغ

 خود را به همراه داشته باشند. مدرك اخذ محلو فناوري 
  ).ليسانس( كارشناسيمقطع  دانشنامه اي موقت يگواه يكپ و اصل -5
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 مدرك اصل بر عالوه مي بايست باشند مي ناپيوسته كارشناسي دوره التحصيل فارغ كه شدگاني معرفي از دسته آن :تبصره
  .نمايند ارائه نيز را كارداني مدرك اصل، ناپيوسته كارشناسي

  .)اند نموده استفاده آزمون اين در مربي سهميه از كه شدگاني معرفي از دسته آن براي( استفاده از سهميه مربي گواهي -6
  .)اند نموده استفاده آزمون اين در ايثارگران سهميه از كه شدگاني معرفي از دسته آن براي( ايثارگرانگواهي استفاده از سهميه  -7
  .كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي يا مدركي مبني بر عدم منع قانوني از نظر وضعيت نظام وظيفه جهت برادران يكپ و اصل -8 

  : تذكر   

 مبني بر اينكه  داز مراجع ذيصالح براي آن دسته از داوطلباني كه در حال حاضر در خدمت وظيفه عمومي هستن ارائه گواهي
  ) خدمت خود را به اتمام خواهند رساند.1/7/1396تاريخ حداكثر تا شروع دوره تحصيلي (

 ) براي آن دسته از داوطلباني  ) باشد1/7/1396ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام بعد از شروع دوره
  باشند ، الزاميست. كه داراي دفترچه آماده به خدمت مي

  فيش واريزي -9
بانك  (سيبا) 2177173001002شماره ريال به حساب  000/900مبلغ  صنعتي شيراز مي بايستدانشــگاه  معرفي شدگان به تذكر:   

  .نمايندسراسر كشور) واريز هاي (قابل واريز در كليه بانك صنعتي شيراز دانشگاه اختصاصي به نام درآمدهاي شهرك ولي عصر شعبه ملي 
  ل آخر دوره ي كارشناسي ارشد)(مخصوص دانشجويان سا 3فرم تكميل شده  شماره  -10
  .تحويل نماييد شده پيتا صورت به را  3شماره فرم تذكر:   
  كتاب هاي ترجمه شده يا تاليف شده مرتبط با رشته تحصيلي -11
  پايان نامه كارشناسي ارشد -12
  سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي -13
  
  : محل برگزاري مصاحبه) د

  صنعتي شيراز، دانشكده مربوطهشيراز، بلوار مدرس، دانشگاه 

  
  مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

 دانشگاه صنعتي شيراز
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