
 

 

  ژئوتكنيكاطالعيه مصاحبه غائبين دكتري مهندسي عمران گرايش 
  

مهندسي دانشكده  01-2تحصيلي سال تخصصي دكتري مقطع داوطلبان مدارك مورد نياز، مكان و زمان مصاحبه آن دسته از  بدينوسيله
  نشده اند، اطالع رساني مي گردد. كه موفق به شركت در مصاحبه دكتري دانشگاه صنعتي شيراز عمران و محيط زيست 

  "شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مربوطه"در محل دانشگاه صنعتي شيراز به آدرس  حضوري مصاحبه به صورت -1
 موجود است.اين اطالعيه  7مربوط به بند زمان مصاحبه در جدول . انجام مي شود

مواد امتحاني و ساعت مصاحبه اطالع گان به معرفي شداز طريق سايت دانشگاه حداكثر تا يك هفته قبل از تاريخ برگزاري مصاحبه،  -2
 رساني مي گردد. 

بارگذاري  https://azmoon.sutech.ac.ir/mainبه آدرس  سامانه آزمودهداوطلبان محترم الزم است مدارك زير را از طريق  -3
  .نمايند
  ليسانس فوق( ارشد كارشناسيكپي گواهي موقت يا دانشنامه مقطع(  

 06/04/1401 تاريخ تا حداكثر و بوده اي حرفه دكتري يا و ارشد كارشناسي دوره آخر سال دانشجوي كه شدگاني معرفي :تبصره 
قيقات مورد تاييد وزارت علوم، تح عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه توسط شده تأييد گواهي بايست كپيمي  مي شوند التحصيل فارغ

 خود را بارگذاري نمايند. مدرك اخذ محلو فناوري 

 ليسانس( كارشناسيمقطع  دانشنامه اي موقت يگواه يكپ.(  

 مدرك كپي بر عالوه مي بايست باشند مي ناپيوسته كارشناسي دوره التحصيل فارغ كه شدگاني معرفي از دسته آن :تبصره
  .نمايند ارائه نيز را كارداني مدرك، كپي ناپيوسته كارشناسي

 كارنامه آزمون سازمان سنجش داوطلب 

  دكتري آزمون وروديكارنامه انتخاب رشته 

 ريز نمرات مقطع كارشناسي ارشد 

 ريز نمرات مقطع كارشناسي 

  3و  2 ،1 شمارههاي فرم تكميل و ارسال 

  تايپ شده ارسال گردد.به صورت  3و  2،  1شماره فرم هاي 

  مخصوص دانشجويان سال آخر دوره ي كارشناسي ارشد مي باشد. 3فرم شماره  
 سمت امتيازات چيزي نوشته نشود. اين ستون مربوط به درج امتيازات توسط كميته برگزاري ق 1اره در فرم شم

 مصاحبه است.

  پروندهبابت تشكيل ل ريا 000/440/1  بلغمواريز  
 به آدرس  آزمودهاز طريق سامانه صورت اينترنتي رداخت هزينه به پhttps://azmoon.sutech.ac.ir/main 

    انجام مي پذيرد.

در متن ايميل كد رهگيري اخذ شده از سامانه  وداوطلبان محترم الزم است مدارك زير را به پست الكترونيكي دانشكده ارسال -4
  . ترتيب اثر داده نخواهد شد آزموده را قيد نمايند. به مداركي كه صرفا از طريق ايميل دانشكده ارسال گرديده است

 كپي تمام صفحات شناسنامه 



 

 
 

 كپي كارت ملي 

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

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

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

  تذكر:    
  الزامي مي باشد.مقاالت ارائه كليه صفحات 

  املشده و تصوير كپذيرش ارائه گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق دريافت مقاله، پذيرش و چاپ) براي مقاالت 
  متن مقاالت ارائه شده به مجله و مكاتبات مربوط الزامي است.

 با ذكر نمره (در صورت وجود) زبانهاي گواهي شركت در آزمون.  

  فادهاست آزمون اين در مربي سهميه از كه شدگاني معرفي از دسته آن براي( استفاده از سهميه مربي حكم كارگزيني جهتكپي 
  .)اند نموده

  مودهن استفاده آزمون اين در ايثارگران سهميه از كه شدگاني معرفي از دسته آن براي( ايثارگرانگواهي استفاده از سهميه كپي 
  .)اند

 كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي يا مدركي مبني بر عدم منع قانوني از نظر وضعيت نظام وظيفه جهت برادران يكپ.  

  : تذكر   
 مبني بر  دمراجع ذيصالح براي آن دسته از داوطلباني كه در حال حاضر در خدمت وظيفه عمومي هستناز  ارائه گواهي

  ) خدمت خود را به اتمام خواهند رساند.1/7/1401تحصيلي (تاريخ اينكه حداكثر تا شروع دوره 
  براي آن دسته از  باشد) 1/7/1401دوره (ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام بعد از شروع

  باشند، الزاميست. داوطلباني كه داراي دفترچه آماده به خدمت مي
  كتاب هاي ترجمه شده يا تاليف شده مرتبط با رشته تحصيليكپي جلد، مشخصات، فهرست و صفحه هاي اول و آخر  
 پايان نامهانگليسي  و چكيده فارسي  
   سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي 

 هاي مدارك ذكر شده در بند ...........مي توانند از روز  گرايش ها-دوره هاي روزانه، نوبت دوم و پرديس تمامي رشته  محترم داوطلبان-5
را از طريق ارسال پيام به پست الكترونيكي توانند سؤال يا سؤاالت خود درصورت لزوم مي داوطلبان محترمضمنًا  د.ارسال نماينرا  4و  3

در ميان  تماس دانشكدهبا شماره بعد از ظهر)  15:30صبح الي  8(شنبه تا چهارشنبه ساعت روزها و ساعات اداري  و يا در دانشكده
 .بگذارند

 التيتحص مسئول به شده منظم و دسته بندي صورت به پوشه كي درداوطلبان محترم مي بايست مدارك ذيل را در روز مصاحبه  -6
  .نمايند ارائه مربوطه دانشكده يليتكم

 4و  3هاي بند  اصل كليه مدارك ذكر شده در 



 

 
 

 كتاب هاي ترجمه شده يا تاليف شده مرتبط با رشته تحصيلي  
 پايان نامه كارشناسي ارشد 

آخرين فرصت ارسال مدارك در كليه دوره هاي تحصيلي (روزانه/نوبت دوم/پرديس) با توجه به رشته و گرايش داوطلب تاريخ مصاحبه و  -7
 ذيل مي باشد.و بر اساس جدول 

 مصاحبه خيتار گرايش - رشته عنوان
 تماس شماره

 دانشكده

 نيآخر
 فرصت
  ارسال
  مدارك

  آدرس پست الكترونيكي
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  دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست


