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آيين نامه پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع 

 دانشگاه شيراز دکتري تخصصی

 

دانشگاههاي دولتي ) به غير از  يارشد تعداد كارشناسيمقطع  از ميان دانشجويان ممتاز هر سال شيراز دانشگاه

كه  يله فراخوانيبوس علمي، انجام مصاحبهو پژوهشي  -آموزشي، پس از بررسي مدارك آنهايي كه در زير قيد شده است(

 نمايد.پذيرش مي(   Ph.D) يصصتخ يدكتر تعدادي دانشجو در مقطع شود،  يم يت دانشگاه اطالع رسانيق ساياز طر

 اه پيام دانشگراز، دانشجويان موسسات آموزش عالي دولتي، يدانشگاه ش يليالت تکميتحص يبر اساس مصوبه شورا

ان خودگرد يس هايحرفه اي و پرد-فني كاربردي و  -غير انتفاعي، علمي -غير دولتيفرهنگيان، نور، آزاد اسالمي، 

  ستند.ن نامه نييين آيبه استفاده از امجاز  راز( يدانشگاه ش يدانشگاهها ) به استثنار يک سايالکترون يو آموزش ها

  اطالع رساني مي شود.هر سال  ن ماهيفروردحوالي  شيراز و ت دانشگاهيسااز طريق  فراخوان ثبت نام 

 یط عمومي( شراالف

 دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل 

 داوطلبان مرد يبرا يفه عموميل از لحاظ خدمت وظيادامه تحص ينداشتن منع قانون 

 

 

 

 

  یط اختصاصيشراب( 

 زير الزامي است: 4تا  1داشتن همه شرايط بند هاي 

   یدر دوره کارشناس 11ن کل يانگيم -1 



 
 

 2 

 ان نامه يارشد بدون احتساب نمره پا یدر دوره کارشناس 11ن کل يانگيم -2

  نگذشته باشد. یمتقاض یخ دانش آموختگيش از دو سال از تاريب -3

 ) نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی( 1جدول شماره  1ف ياز از رديامت 1کسب حداقل  -4

عالمه  ،يد بهشتيت مدرس، شهير، تربيركبيام يف، صنعتيشر يراز، تهران، صنعتيش يدانشگاه ها يبرا 2و  1 يمعدل بندها :1تبصره

ب يضر با احتساب ين طوسيرالديخواجه نص يز، صنعتياصفهان، تبر يمشهد، اصفهان، صنعت يران ، فردوسي، علم و صنعت اييطباطبا

 محاسبه خواهد شد. 50/1

 

ن دوره داشته باشند، يدر ا 11ن كل يانگيل شوند و ميفارغ التحصهر سال  ماه رويان شهريارشد كه تا پا يان كارشناسيدانشجو: 2 تبصره

ه مسال آخر بيان در نين دانشجويند. اياستفاده نمان نامه در همان سال هم يين آيالت ايتوانند از تسه يمط ير شرايدر صورت داشتن سا

ور ماه همان سال فارغ يشهر 11ان چنانچه تا ين دانشجوين در صورت قبول شدن ايهمچن .داشته باشند يگريد درس ديان نامه نبايجز پا

 آن ها لغو خواهد شد. يل نشوند، قبوليالتحص
 

مصوب وزارت(.  ين نامه دوره دكتريير آزمون ها )مطابق با آيا معادل آن در ساي MCHEاز آزمون زبان  05كسب حداقل نمره :  3تبصره 

 يكه فاقد مدرك قابل قبول زبان م يانيباشد. لکن متقاض ياز ميامت يست لذا در مصاحبه دارايارائه مدرك زبان معتبر زبان شرط الزم ن

 ند.يد تا قبل از آزمون جامع مدرك قابل قبول زبان را ارائه نمايدر دانشگاه با يباشند پس از قبول

( دامپزشکي در صورتي كه تا پايان تابستان سال پنجم تمامي دروس خود را يدانشجويان سال ششم دكتراي حرفه اي )عموم : 4تبصره 

ن يا 1ت مفاد تبصره ي)با رعا 11آنان باقي مانده باشد، به شرط دارا بودن معدل باالي  پايان نامه وکارورزي گذرانده باشند و تنها دروس 

 توانند در اين فراخوان شركت كنند.فراخوان( مي

ن فراخوان( بدون يا 1ت مفاد تبصره ي)با رعا 11( دامپزشکي، معدل باالي يدرمورد دانش آموختگان دكتراي حرفه اي )عموم :0تبصره 

 اي دروس كارورزي و پايان نامه مالك عمل خواهد بود.هاحتساب نمره

 نکات مهمساير 

 باشد. ير ميز  1تا  1براساس جداول  يممتاز در مقطع دكتر يرش دانشجويپذ يازات براينحوه محاسبه امت  -1

 است. يالزام يقبول يبرا  1تا  1از مجموع جداول  ازيامت 15كسب حداقل   -2

-در هر كد رشته يق كنکور سراسرياز طر يدكتر يرش دانشجويت پذيدرصد ظرف 25ممتاز  يرش دانشجويت پذيحداكثر ظرف -1

 باشد.  يم شيگرا
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 ) ممتازين دکتري( یو مصاحبه علم یآموزش،یازات پژوهشينحوه محاسبه امت

 یازات پژوهشينحوه محاسبه امت -1 جدول

يرد

 ف
 تينوع فعال

حداقل 

 ازيامت

حداكثر 

 ازيامت
 يابينحوه ارز

1 

 

 

 

مرتبط با  يو خارج يداخل يپژوهش يمقاالت علم -الف

 ان نامه.يپا

د سازمان  پژوهش ييثبت اختراع مورد تا يگواه -ب 

 و  يعلم يها

 ران .يا يصنعت

ن يمعتبر ب يعلم يدر جشنواره ها يدگيبرگز -ج 

 ، يخوارزم يالملل

 نا.يو  ابن س ي، راز يفاراب

 ازيامت 22 ازيامت 1

بر اساس  ازيامت 1هر مقاله تا  -

 ن نامه ارتقاييآ

 ين الملليثبت اختراع ب يگواه -

 از.يامت 0تا  يو داخل 1تا 

ن يو ب 1تا  يداخل يدگيبرگز -

 از.يامت 1تا  يالملل

  - ازيامت 6 - ان نامه يمرتبط با پا يجيترو -يمقاالت علم 2

ا ي يمعتبر)داخل يمقاالت چاپ شده در كنفرانس ها 1

 (يخارج
 ازيامت 4 -

 ازيامت 1 يو داخل 2تا  يخارج

 - ازيامت 4 -    يليا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيف يتال 4

 ازيامت 2ارخوب تايوبس4تا  يعال ازيامت 4 -  ارشد يان نامه كارشناسيت پايفيك 0

  - ازيامت 45 1 از قابل محاسبهيامت حداقل و حداكثر 
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 یازات آموزشينحوه محاسبه امت – 2دول ج

يرد

 ف
 تينوع فعال

حداكثر 

 ازيامت
 يابينحوه ارز

1 

 

 

ل دوره يت دانشگاه محل تحصيفين كل و كيانگيم

 وسته( يوسته و ناپي)پيكارشناس
 ازيامت 6

ه يت روين ضرائب دانشگاه ها با رعاييتع 

 يهمه داوطلبان به عهده بخش م يکسان براي

 باشد.  

ل دوره يت دانشگاه محل تحصيفين كل و كيانگيم 2

 ازيامت 0 نامه   انيوسته بدون احتساب نمره پايارشد ناپ يكارشناس

ه يت روين ضرائب دانشگاه ها با رعاييتع

همه داوطلبان به عهده بخش  يکسان براي

 باشد.   يم

  يل در دوره كارشناسيطول مدت تحص 1

 ازيامت 1

 وسته ويپ يمسال كارشناسين 8ش از  يب*

وسته يناپ يمسال كارشناسين 4ش از يب

 .ندارد يازيامت

 ندارد. يازيمسال امتين 0ش از يب* ازيامت 1 وستهيارشد نا پ يل در دوره كارشناسيطول مدت تحص 4

 ييدانشجو يعلم يادهايدگان المپيبرگز 0

 ازيامت 0

تبه از، ريامت 4: 6تا4رتبه از،يامت 0:  1تا1رتبه 

از و يامت 2:  12تا  15رتبه از ، يامت 1: 9تا1

 ازيامت 1: 10تا  11تبه ر

  ازيامت 8 داشتن مدرك زبان معتبر 6

  ازيامت 15 جمع  

 يمسال و كارشناسين 9 يوسته برايپ يدر دوره كارشناس يآموزش يزيبرنامه ر يكه طبق مصوب عال ييرشته ها*

 رد.ياز تعلق گيامت تواند يته مصاحبه كننده ميب شده اند، با نظر كميمسال تصوين 0 يوسته برايناپ
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 ازات مصاحبهيامتنحوه محاسبه  – 3دول شماره ج

يرد

 ف

حداكثر  تينوع فعال

 از يامت

ته ياز مکتسبه طبق نظر كمي: امتيابينحوه ارز

 مصاحبه كننده

به  ييو پاسخگو يل مسائل علميه و تحليتسلط در تجز 1

 سواالت 
 ازيامت 1

 

  ازيامت 1  ينيو كارآفر ينوآور وسعت نظر، 2

  ازيامت 1 ت،متانت و نحوه تعامل يشخص 1

  ازيامت 1  يلينگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحص 4

  ازيامت 1 ان و انتقال مطالب   يفن ب ييتوانا 0

 يعلم يت هايداوطلب با اولو ينه پژوهشيزم ييهمراستا 6

 گروه  ياعضا
 ازيامت 10

 

  ازيامت 15 جمع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


