
 1395 سالتخصصی دکتری  مشروط پذیرفته شدگان اخذ تعهداطالعیه 

 دانشگاه صنعتی شیراز
**************************************************** 

ان به همراه تاریخ حضور ، اسامی پذیرفته شدگدانشگاه صنعتی شیراز1395سال  تخصصی ریتدکآرزوی موفقیت برای شما پذیرفته شدگان محترم مقطع  ضمن عرض تبریک و    

 .گرددجهت تکمیل فرم تعهد و مدارک مورد نیاز به شرخ ذیل اعالم می

 

 اسامی پذیرفته شدگان: -الف

 
 تاریخ حضور دوره گرایش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  مهشید فوالدی وندا 1

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  علیرضا قایمی 2

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  محمدعلی منوچهری 3

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  شیرین حسن زاده 4

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  عفت السادات فارغ 5

 2/5/1395 روزانه ستمسی مخابرات -مهندسی برق  مریم علیایی 6

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  یهاشم یهاد 7

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  سعید عالی قلعه 8

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  سمیرا بهارلویی 9

 2/5/1395 روزانه سیستم مخابرات -مهندسی برق  سارا جفاکش 10

      

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  رزیتا راست قلم 1

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  زهرا یادداشت 2



 تاریخ حضور دوره گرایش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  افشین احمدلو 3

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  علی اصغر انصاری 4

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  یی میدان شاهاحمد خدا 5

 2/5/1395 سیپرد سیستم مخابرات -مهندسی برق  واال صالح 6

      

 2/5/1395 روزانه میدان مخابرات -مهندسی برق  محسن تاری وردی 1

 2/5/1395 روزانه میدان مخابرات -مهندسی برق  سیدمحمدمهدی مشیری 2

 2/5/1395 روزانه میدان مخابرات -مهندسی برق  چمهپگاه صادقی  3

      

 2/5/1395 سیپرد میدان مخابرات -مهندسی برق  ایمان یزدان پناه 1

      

 2/5/1395 روزانه  کنترل -مهندسی برق  یادکوری یفرهاد فرهاد 1

 2/5/1395 روزانه  کنترل -مهندسی برق  یمیفرزانه کر 2

 2/5/1395 روزانه  کنترل -برق  مهندسی انیحسن جامع 3

 2/5/1395 روزانه  کنترل -مهندسی برق  یزهره ا یمحمد مهد 4

      

 2/5/1395 روزانه  الکترونیک -مهندسی برق  یمحمد رسول کشاورز 1

 2/5/1395 روزانه  الکترونیک -مهندسی برق  بهنام یمحمد عل 2

 2/5/1395 نهروزا  الکترونیک -مهندسی برق  زهرا دشتبان 3

 2/5/1395 روزانه  الکترونیک -مهندسی برق  سجاد  نژاد حسن 4

      

 2/5/1395 سیپرد  الکترونیک -مهندسی برق  یخجسته زارع 1

 2/5/1395 سیپرد  الکترونیک -مهندسی برق  فرد نیشهرزاد رامت 2



 تاریخ حضور دوره گرایش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 2/5/1395 سیپرد  الکترونیک -مهندسی برق  یمحبوبه خواجو 3

 2/5/1395 سیپرد  الکترونیک -مهندسی برق  اک دامنمحمد پ 4

      

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  علی اکبر قاسمی 1

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  امیر عباس وهاج 2

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  مینو محبی فر 3

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  مطهره پوربهزادی 4

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  الهه طاهریان فرد 5

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  علی گودرزی 6

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  مجید غنی ورزنه 7

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  محمد ویسی 8

 2/5/1395 نهروزا  قدرت -مهندسی برق  محمد علی نوروزی 9

 2/5/1395 روزانه  قدرت -مهندسی برق  محمد دهقانی 10

      

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  حسین خرمدل 1

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  محمدرضا ناصح 2

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  محمد رضا توانا 3

 2/5/1395 سیدپر  قدرت -مهندسی برق  سلماز فرهبد 4

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  سید ابوذر بزرگواری 5

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  سجاد یزدانی 6

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  محمد احسان کارگهی 7

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  مهرداد اقلیمی 8

 2/5/1395 سیپرد  قدرت -مهندسی برق  میالد عباسی شهابی 9



 تاریخ حضور دوره گرایش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

      

 5/5/1395 روزانه طراحی کاربردی مهندسی مکانیک زارع اریشهر 1

 5/5/1395 روزانه طراحی کاربردی مهندسی مکانیک رشیپذ یعل 2

 10/5/1395 روزانه طراحی کاربردی مهندسی مکانیک دزردیعادل ب 3

 5/5/1395 روزانه طراحی کاربردی مهندسی مکانیک انیحامد باژ 4

      

 5/5/1395 روزانه تبدیل انرژی مهندسی مکانیک سعیده ضامنی 1

 5/5/1395 روزانه تبدیل انرژی مهندسی مکانیک محمدرضا کشتکار 2

      

 4/5/1395 روزانه ژئوتکنیک مهندسی عمران یاردکان یعباس طالب 1

 4/5/1395 روزانه ژئوتکنیک مهندسی عمران یعباس یهد 2

      

 2/5/1395 روزانه زلزله مهندسی عمران اطیخ دیمج 1

 4/5/1395 روزانه زلزله مهندسی عمران یفاطمه جمال 2

 4/5/1395 روزانه زلزله مهندسی عمران حامد روح بخش 3

 4/5/1395 روزانه زلزله مهندسی عمران یباقرخان یعل 4

      

یا  2/5/1395 روزانه  مهندسی فناوری اطالعات یریرضا بو دیحم 1

3/5/1395 

یا  2/5/1395 روزانه  مهندسی فناوری اطالعات رضا سپه وند 2

3/5/1395 

یا  2/5/1395 روزانه  مهندسی فناوری اطالعات یکوشکک انیاصغررحمان یعل 3

3/5/1395 

      



 تاریخ حضور دوره گرایش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 2/5/1395 روزانه آنالیز ریاضی محض وحید کشاورز 1

 5/5/1395 نهروزا آنالیز ریاضی محض ملیحه فرضی 2

 2/5/1395 روزانه آنالیز ریاضی محض مینا قاسمی 3

 3/5/1395 روزانه معادالت دیفرانسیل ریاضی کاربردی فرانک غالمپور 4

 2/5/1395 روزانه معادالت دیفرانسیل ریاضی کاربردی علی حبیبی راد 5

 2/5/1395 روزانه تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی زهرا ملکی 6

 2/5/1395 روزانه تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی ناصری شمس نفیسه 7

 5/5/1395 روزانه تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی فرزانه خلیلی گودرزی 8

      

 2/5/1395 پردیس تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی زهرا ظرافت 1

 

 

 : مراجعهمکان   - ب
 اداره آموزش دانشگاه – نعتی شیرازدانشگاه ص  -4کیلومتر   -بلوار مدرس -شیراز 

 

 : مراجعه زمان  - پ
 تاریخ درج شده در جدول اسامی پذیرفته شدگان 12:00تا   08:00از ساعت 

 

 : مدارک الزم - ج

 گردد.تکمیل میاداره آموزش دانشگاه  اندر حضور کارشناس شخص داوطلبکه توسط  )پیوست این اطالعیه( فرم خام تعهد -1



و یا شورای عالی  پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت و فنآوری علوم، تحقیقات ارشد مورد تایید وزارت( و اصل مدرک کارشناسی)لیسانس کارشناسی کمدر اصل -2

دوره دانش آموختگان  برایاصل مدرک کاردانی  .آن فتوکپی برگ باشد و یک قید شده و کارشناسی ارشد ()لیسانس کارشناسی دوره معدل در آن به ترتیب که فرهنگی انقالب

 .آن فتوکپی برگو یک کارشناسی ناپیوسته

 عالی آموزش سهتوسط دانشگاه یا موس تایید شده گواهی اصل است باشند، الزملیسانس( نمیارشد )فوقکارشناسی مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته -1تبصره

 نمایند. لیسانس( را ارائهارشد )فوقمحل اخذ کارشناسی

 .باشدمعدل ذکر نشده باشد ارائه گواهی معدل از دانشگاه مقطع قبلی الزامی می ،در صورتیکه در مدارک مقاطع قبلی داوطلب -2تبصره

اند، الزم است معدل کل واحدهای آزمون دانشجو بودهدر نام برای شرکت د، به عبارت دیگر در زمان ثبتشونفارغ التحصیل می 31/6/95تا تاریخ  که شدگانیپذیرفته -3تبصره

ارائه در زمان حضور در فرم مخصوص درج و پس از تایید مسوول ذیربط ارشد ( توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی 20( تا )0)گذرانده آنان براساس

 گردد.

 آنها. صفحات از تمام فتوکپی سری یکو کارت ملی و  شناسنامه اصل -3

« Ph.D.»دوره دکتری  نام و شرکت در آزمون ورودیراهنمای ثبت در دفترچه مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت ارائه مدرکی که -4

 (.برادران ند )برایک مشخص 1395متمرکز( سال )نیمه

اند، الزم است اند و با استفاده از این امتیاز در ردیف معرفی شدگان قرار گرفتهکلیه داوطلبانی که در زمان ثبت نام بند مربوط به استفاده از سهمیه مربی را عالمتگذاری نموده -5

ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم باشند را ارایه نمایند و گزینش آنها هم بایست دانشگاه "آزمایشی-رسمی"و یا  "قطعی-رسمی"بیان کننده مربی مدرکی را که 

 مطابق ضوابط مربوط )شیوه نامه و دفترچه آزمون( صورت گیرد.

 

 فارغ التحصیل شوند. 31/06/1395: کلیه داوطلبان واجد شرایط علمی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد می باشند الزم است حداکثر تا تاریخ 1تذکر 

 

 د.بعدی جهت پذیرش دعوت می شو هایعدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی شده و داوطلب با الویت :2تذکر

 

 

 دانشگاه صنعتی شیرازو تحصیالت تکمیلی آموزشی  مدیر امور                                                                                                                     



 

 

 

 
 

 «كشور عاليآموزشدردانشگاههاوموسساترايگانآموزشزايايازممنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ»

 متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزموندر  دوره روزانه شدگان پذيرفته براي

 1391سال 

 

 
 

 رياست محترم 

 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اينجانب         

 : در رشته شده هپذيرفت   فرزند:   :از صادره

 از اليحه كامل با اطالع كه 1391 سال متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزمون

 ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل تامين قانون و هشت مواد هفت اصالح قانوني

و  است رسيده تصويببه ايران ياسالم جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ در جلسه كه

 آموزش از مزاياي دكتري دوره تحصيل در طول مند هستمعالقه خود، و وظايف تكاليف قبول

 از تحصيالت استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده مذكور استفاده قانون طبق رايگان

 . نمايم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقيقاتمعلو وزارت كه ايدر هر موسسه رايگان

 .نمايندثبت مقررات را طبق اينجانب دستور فرمائيد نام خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 : تاريخ

 به نام خدا

  فرم اخذ تعهد از پذيرفتگان مشروط در

 1395نيمه متمركز سال  «Ph.D»آزمون ورودي دوره دكتري  
 ( 1395سال  متمركزنيمه« Ph.D»دكترينام در دروه دگي براي پذيرش و ثبت)اعالم آما

 گردد.( به بعد بايد توسط داوطلبان تكميل  2/5/1395)اين فرم منحصراً از تاريخ 

 

  -----------------------معاون محترم آموزشي دانشگاه/ موسسه آموزش عالي 

 
 باسالم و احترام

 ----------------و بها كهدم     -------------------بهه مهما ش مناسهنامه    ---------------فرزند  -------------------------اينجانب 

---كه د   مهته  ----------مما ش داوط ب  با  1395 سالمتمركز نيمه« Ph.D»كنندش د  آزمون و ودي دو ش دكتريمركت ------متولد سال

،        ، غيرانتفهاي          ، پيام نهو             ،  دو ش نوبت دوم             دو ش  وزانه ------- محل مته كدبا) -----------------------------

نهام د  دو ش  تمايهل خهود  ا بهراي پهذيرش و  بهت      ،اممدش پذيرفتهموسسه آموزش يال  به صو ت مشروط دانشگاش/( آن          پرديس خودگردان

آزمهون   2و  1هاي  اهنماي مما ش دا م كه با آگاه  كامل از مرايط و ضوابط مند ج د  دفترچهاين  ابطه ايالم م  ضمناً د  دا م.دكتري ايالم م 

دفترچهه   4منهد ج د  صهفحه    )تهذكرات و ناهات م(ه (    "ك"بخصوص مند جات قسمت  1395سال  متمركزنيمه« Ph.D»دكتريو ودي دو ش 

مهوم  ام و همچنين متع(د مه  است د  اين آزمون متقاض  و د  مراحل مخت ف مركت نمودشج مدشنيز د  پشت اين برگهكه د   2 اهنماي مما ش 

 كه:

و فرم اخذ تع(د  نام نخواه  بودنام ناردش و متقاض   بت بت ،امهاي  كه د  مصاحبه آن مركت نمودشد  هيچادام از ساير كد مته محل -1

 .ا ائه ندادش و نخواه  داد

 12/5/1395هاي يموم  ايالم مدش د  سايت سازمان سنجش آموزش كشو  )د  محهدودش زمهان     س  صالحيتنسبت به تاميل فرم بر -2

، از  بت نام و پذيرش د  مرح ه تاميل يموم  هايصالحيت د  صو ت يدم تاميل فرم ( اقدام نمودش و يا خواه  نمود. 28/5/1395ال  

 بام .ظرفيت )د صو ت وجود( و سال تحصي   آيندش محروم م 

 هاي يموم  ن(اي  و قطع  خواهد مد.نام ن(اي  اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشو  و بر س  صالحيت بت -3

چنانچه اطاليات ايالم مدش و مدا ك ا ائه مدش از طرف اينجانب با اصل اطاليات و مدا ك مربوط، مغايرت دامته بامد، د  هر مرح هه از   -4

 مد.لغو قبول  خواه  است د  دانشگاش، مطابق با ضوابط و مقر ات با من  فتا  مدش و بدي( پذيرش و يا ادامه تحصيل 

 

 :  و شماره تلفن نشاني

 
 تاريخ تكميل:         

 
                                                   :امضا و اثر انگشت     

 در موسسه آموزش عالي ء مسئول ذيربطمهر و امضا                                                                     
 

 

اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توسط هر شخص ديگري تخلف محسوب شدده و  

 مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شد.

  

 



 هاي تحصيليدفترچه راهنماي انتخاب رشته 4مندرج در صفحه  "ك"مندرجات قسمت 

  1395متمركز سال نيمه «Ph.D»( آزمون دكتري2)دفترچه شماره 
 

 
 

 : مهمو نكات ( تذكرات ك
د  خصوص گردد پذير نبودش، لذا به داوط بان تأكيد م نظر به ايناه تغيير  مته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان د  مقطع دكتري اماان -1

 دقت الزم  ا بعمل آو ند. ،ا زياب  تخصص ها براي د خواست پذيرش و انجام مرح ه مراجعه به دانشگاش
فرم هاي انتخاب  خود  ا به ترتيب يالقه د  هاي تحصي   د  اينترنت، كد  مته محلز اقدام به انتخاب  متهگردد قبل ابه داوط بان توصيه م  -2

به هنگام  اين دفترچه د ج و سپس به پايگاش اينترنت  اين سازمان مراجعه تا د  مدت زمان كوتاهتر )براي داوط بان 92نمونه مند ج د  صفحه 

 هاي تحصي   خود اقدام نمايند. ت زمان  وجود دا د( و خطاي كمتري نسبت به تاميل فرم انتخاب  متهانتخاب  مته د  اينترنت محدودي
 يزي آموزم  وزا ت ي وم، تحقيقات و فناو ي، دا ندگان مد ك تحصي   دكتري دفتر برنامه 24/1/94مو خ  7414/21/2به استناد نامه مما ش  -3

 بامند.ت پذيرش د  اين آزمون، مجاز به مركت مجدد د  آزمون و ودي دو ش دكتري نم ( با توجه به محدوديت ظرفيPh.Dتخصص  )
گيرد، لذا آن دسته از هاي يموم  صو ت م صالحيت و نتيجه بر س  مرح ه ا زياب  تخصص نظر به ايناه پذيرش ن(اي  براساس نمرش  -4

، واجد مرايط ا زياب  تخصص  هها مراجعه نمودش و پس از مرح به آن دانشگاشها و مؤسسات داوط بان  كه بر اساس حدنصاب تعيين مدش دانشگاش

هاي يموم ، نسبت به براي انجام بر س  صالحيت 28/5/95لغايت  12/5/95گيرند، الزم است از تا يخ ها و مؤسسات قرا  م هر يك از دانشگاش

لاترونيك د  سايت سازمان يمل نمودش و سپس نسبت به تاميل فرم )دويست و نود هزا (  يال از طريق پرداخت ا 000/290وا يز مب غ 

سازمان اقدام و آن  ا از طريق سيست  اينترنت  به سازمان ا سال و كد هاي يموم  مند ج د  سايت اطالع  سان  اين مشخصات بر س  صالحيت

 حل گزينش نهايي حذف خواهند شد.امر از ،كنندبديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نپيگيري مربوط  ا د يافت نمايند. 

مجاز )اي  از پذيرش م(ريو ماش يا مرح ه تاميل ظرفيت(،  1394سال « Ph.D»مدگان ن(اي  آزمون و ودي دو ش دكتري مطابق ضوابط، پذيرفته -5

 .اندنبوده 1395نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال به ثبت
نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال مجاز به ثبت، 1395سال « Ph.D»مدگان ن(اي  آزمون و ودي دو ش دكتري همطابق ضوابط، پذيرفت -6

ها و مؤسسات آموزش يال  براي انجام مرح ه ا زياب  و مراجعه به دانشگاشمود د  انتخاب  مته لذا به داوط بان توصيه م  نخواهند بود. 1396

 بعمل آو ند.دقت الزم  ا تخصص ، 
بامند. سقف دانشجويان اخراج ، انصراف ، ترك تحصيل تا پايان خدمت دو ش ضرو ت مجاز به مركت د  آزمون و تحصيل د  دانشگاش نم  -7

 بامد و دانشجويان  كه ط  اين مدت موفق به اتمام تحصيل نشوند، مرايط ادامه تحصيل  ا ازسال م  5سنوات تحصي   دو ش دكتري، حداكثر 

 دست خواهند داد. 

  صو ت انصراف از تحصيل د  دانشگاش، انشجويان مرد ددانشجويان ماغل به تحصيل د  دو ش دكتري مجاز به مركت د  آزمون مجدد نيستند و د -8

 چ(ا  ماش فرصت دا ند براي  سيدگ  به وضعيت مشموليت، خود  ا به وظيفه يموم  معرف  نمايند.

دمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دو ش ضرو ت نيستند و د  صو ت قبول  د  دانشگاش و ندامتن غيبت، سربازان د  حال انجام خ -9

 براي برخو دا ي از معافيت تحصي  ، از خدمت ترخيص خواهند مد.

آنان صاد  نخواهد مد و  مشموالن غايب به هيچ وجه حق مركت د  اين آزمون  ا ندامته و د  صو ت مركت و قبول ، مجوز تحصيل براي -10

 بامند.نام از آن(ا نم ها نيز مجاز به  بتدانشگاش

 از آزمون ايباشد، در هر مرحلهنمي دفترچه در اين از شرايط و ضوابط مندرج واجد يكي يا نموده را كتمان حقايق ،داوطلب شود كه مشخص هر موقع -11

 .خواهد شد ...( محروم و دانشگاه در تحصيل ، حينشدنه، پذيرفتدر آزمون شركت ،نام)ثبت

و  ها و مؤسسات غيرانتفاعيدانشگاه، نوردانشگاه پيام، نوبت دومهاي هاي غير روزانه شامل: دورههاي دورهمحلشدگان نهايي كدرشتهاز كليه پذيرفته -12

هاي مختلف به اخذ خواهد شد. داوطلبان جهت اطالع از ميزان شهريه دورهها و مؤسسات آموزش عالي، شهريه در دانشگاه خودگردان پرديس

 ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند.رساني دانشگاههاي اطالعپايگاه
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