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 13931393  سالسال  --صنعتی شیرازصنعتی شیرازدانشگاه دانشگاه 

که  1393-94سال تحصیلی  مرحله تکمیل ظرفیت با آرزوي موفقیت براي داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتري   

ررسـی  بز جهت ارائـه و  بدینوسیله زمان و مکان برگزاري مصاحبه و مدارك مورد نیا ،اند به این دانشگاه معرفی شده

 رساند. در جلسه مصاحبه را به اطالع می

 بندي و محل برگزاري جلسات مصاحبه الف) جدول زمان 
 

تاریخ  رشته گرایش دانشکده
 مصاحبه

 آدرس محل مصاحبه

 26/08/1393 الکترونیک مهندسی برق و الکترونیک
 صبح 8از 

 -دانشگاه صنعتی شیراز  –شیراز بلوار مدرس 
 مهندسی برق و الکترونیک دانشکده

 24/08/1393 سیستم - مخابرات مهندسی برق و الکترونیک
  14ساعت  از 

-دانشگاه صنعتی شیراز  –شیراز بلوار مدرس 
 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

 27/08/1393 گرایش تبدیل انرژي مهندسی مکانیک
 13از ساعت 

 –دانشگاه صنعتی شیراز  –شیراز بلوار مدرس 
 فضا-انشکده مهندسی مکانیک و هواد

 
 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک  -دانشگاه صنعتی شیراز  –شیراز بلوار مدرس  محل برگزاري مصاحبه ب)

 071-37353502نمابر:        0 71 -37264121:   تلفن
 مدارك الزم:پ ) 

حصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه (الزم است مدارك ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول ت
 شود)

ها به صورت  تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آن -1
 ناپیوسته بوده است)

 تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی -2
 ی ارشدتصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناس -3
 تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است) -4
 تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی. -5
 تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد. -6
 .(تعهد حضور تمام وقت) 2م شماره تکمیل و ارسال فر -7
نامه) مبنی بر تایید صالحیت علمی و اخالقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید  نامه (توصیه ارائه معرفی -8

 دوره کارشناسی ارشد
الزامی توصیه نامه درج شماره تماس (ترجیحا تلفن همراه) عضو محترم هیات علمی توصیه کننده در ذیل  :تذکر 
 است.



 ب، اختراع، اکتشاف و . . .هاي علمی پژوهشی شامل مقاله، کتا یک نسخه از کلیه فعالیت -9
 اند الزامی است. هایی که مقاله یا مقاالت داوطلب را منتشر نموده : ارائه اصل مجله1تذکر 
و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) براي مقاالت  اصل: ارائه 2تذکر 

 مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.چاپ نشده و تصویر کامل متن مقاالت ارائه شده به 
اي معرفی شده با مشخصات اطالعات  ارائه اصل شناسنامه و یا کارت ملی براي تطبیق مشخصات شناسنامه -10

 ارسالی از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، به مسئول ذیربط در زمان مصاحبه الزامی می باشد.
المللی که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد به  بینهاي ملی و  ارائه اصل گواهی شرکت در آزمون -11

 مسئول ذیربط در زمان مصاحبه الزامی می باشد.
 پایان نامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد -12
داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از  -13

ی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از مؤسسات آموزشی/ پژوهش
) 4داوطلبان باید حداقل داراي سه سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (تایید شده در فرم شماره

 ثبت نام ارائه نمایند. باشند. این داوطلبان الزم است، آخرین حکم کارگزینی خود را همراه با سایر مدارك
: مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالى وابسته به دستگاههاى اجرایى، غیر دولتى، غیر انتفاعى و 1تبصره 
ه آزاد اسالمى ، در صورتى که مراتب عضویت آنها به عنوان عضو هیأت علمى، توسط هیات مرکزى گزینش دانشگا

استاد، هیأت ممیزه مرکزى و یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناورى تأئید شده باشد، با حداقل سه 
ور بهره مند شوند. این داوطلبان باید فرم سال سابقه کار به عنوان عضو هیأت علمى، مى توانند از سهمیه ي مذک

) را تکمیل و همراه اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه 4(به جاي فرم شماره 5شماره 
یدیه صالحیت ئمرکزى و یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، آخرین حکم استخدامی و تا

ستاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عمومی هیات مرکزي گزینش ا
 ارائه نمایند.

موافقت رسمى سازمان مرکزي دانشگاه آزاد  5: مربیان دانشگاه آزاد اسالمی باید عالوه بر فرم شماره 2تبصره 
 اسالمى را نیز ارائه نمایند.

، موافقت دفتر آموزش کارکنان 5کشاورزي باید عالوه بر فرم شماره : مربیان مراکز مختلف وزارت جهاد 3تبصره 
 وزارت مربوط را نیز ارائه نمایند.

% به باال، جهت استفاده از سهمیه ایثارگران باید 50همسر و فرزندان عزیز شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان  -14
ایثارگران و سایر مراجع ذي ربط، همراه مدارك  گواهى استفاده از سهمیه را حسب مورد، توسط بنیاد شهید و امور

 ثبت نام ارائه نمایند.
تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام  -15

 وظیفه جهت برادران الزامیست.
، ارائه گواهی از مراجع دعمومی هستن: براي آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه 1تبصره 

خدمت خود را به اتمام خواهند رساند،  )01/07/1393(تاریخ ذیصالح مبنی بر اینکه حداکثر تا شروع دوره تحصیلی 
 الزامیست.

باشند، ارائه دفترچه آماده به خدمت  : براي آن دسته از داوطلبانی که داراي دفترچه آماده به خدمت می2تبصره 
 باشد، الزامیست.) 01/07/1393ع دوره (غیبت که تاریخ اعزام بعد از شرو بدون مهر



مبلغ  هــر کـــد رشتــــه محلرساند که به ازاي  به اطالع کلیه معرفی شدگان به این دانشــگاه می -16
 به نام درآمدهايشهرك ولی عصر شعبه ملی بانک  (سیبا) 2177173001002شماره حساب ریال به  000/250

سراسر کشور) واریز و اصل فیش را به همراه مدارك هاي (قابل واریز در کلیه بانک صنعتی شیراز دانشگاه تصاصی اخ
 دیگر به همراه داشته باشند و آن را هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.

 ناقص بررسی نخواهد گردید.مدارك  -
) مراجعه و www.sutech.ac.irمرتب به سایت اینترنتی این دانشگاه ( گردد، به طور به داوطلبان توصیه اکید می -

 هاي مربوطه را به دقت مالحظه فرمایند. اطالعیه
 باشد. در ساعات اداري آماده پاسخگویی به سواالت داوطلبان می 071-37264121تلفن  -
 فرم ها: 

 )1(فرم شماره  3139صات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتري سال فرم تکمیل شده مشخ -1
 توضیحات مهم:

 قسمت امتیازات مربوط به درج امتیازات توسط کمیته برگزاري مصاحبه می باشد. -
الزاماً بایستی تایپ شده  1393فرم مشخصات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  -

 اشد.ب
 )2(فرم شماره  صنعتی شیرازفرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ي دکتري دانشگاه   -2
فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره ي کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در مصاحبه آزمون دوره ي دکتري  -3

 )3(فرم شماره  3139سال 
آموزشی / پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و  فرم مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان موسسات -4

 )4فناوري (فرم شماره
مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان موسسات آموزشی /پژوهشی غیر وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و  -5

 )5فناوري (فرم شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

 

http://www.sutech.ac.ir/

