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 98زمان مصاحبه دکتري مدارك الزم و اعالم 
 و آزمون جهت مصاحبه ) Ph.D( دکتري دوره متمرکز نیمه آزمونمعرفی شدگان  توجه قابل

 مراغه دانشگاه 98- 99 تحصیلی سالبراي  

اجـراي   مـی رسـاند   1398بـراي مرحلـه اول آزمـون دکتـراي سـال       حد نصـاب علمـی اعالمـی دانشـگاه     دارندگانبه اطالع 
برابـر شـیوه نامـه ابالغـی شـماره       فنـاوري)  پژوهشـی و  آموزشـی،  سـوابق  بررسـی  و عملـی  سـنجش  و (مصاحبهدوم مرحله 
 سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.  25/01/1398مورخ  3024
 فنـاوري  و پژوهشـی  آموزشـی،  سـوابق  بررسـی  عملـی،  شسـنج  و مصـاحبه  شـامل  1398آزمون دکتـراي سـال    دوم مرحله

خواهـد   صـورت  در بنـد ج  در زمانهـاي اعالمـی  هـاي مربـوط بـه خـود      این دانشـگاه در کـد رشـته    توسط که است داوطلبان
 .رساند می داوطلبان اطالع به را ذیل گرفت. لذا در این راستا موارد

 

 مدارك مورد نیاز ) الف
 

و اسـکن   .باشـند  داشـته  خـود  همـراه  مصـاحبه  مراحـل  انجـام  بـراي  شـدگان  معرفـی  بایسـت  می که نیاز مورد مدارك
ارسـال   بنـد ب هـاي اعـالم شـده در     روز قبـل از زمـان مصـاحبه بـه آدرس ایمیـل      3نهایتاً   jpgیا  PDFآنها را در قالب 

  .نمایند
 

حتمـاً بصـورت تایـپ شـده تهیـه       (قابـل دریافـت اسـت.    ایـن اطالعیـه   مصـاحبه کـه از ذیـل     1تکمیل فرم شماره -1
 گردد) 

 
 .نمرات ریز و) لیسانس فوق( ارشد کارشناسی مدرك اصل -2
 

ــره ــی - تبص ــدگانی  معرف ــه ش ــجوي ک ــال دانش ــر س ــی دوره آخ ــد کارشناس ــا و ارش ــري ی ــه دکت ــوده اي حرف ــداکثر و ب ــا ح ــاریخ ت  31/06/97 ت
 دفترچـه  در منـدرج  فـرم  مطـابق  مـدرك  اخـذ  محـل  عـالی  آمـوزش  مؤسسـه  یـا  دانشـگاه  توسـط  شـده  تأیید گواهی اصل( شوند می التحصیل فارغ

 ایـن  بـه  اعالمـی  معـدل  بـا  بایـد  آن در منـدرج  معـدل ).(تحصـیلی  هـاي  رشـته  انتخـاب  راهنمـاي  دفترچـه  یـا  و مذکور آزمون در شرکت راهنماي
 ).باشد یکسان سازمان

 
 .نمرات ریز و) لیسانس( کارشناسی مدرك اصل -3
 

 تأییـد  گـواهی  اصـل  اسـت  الزم باشـند،  نمـی  کارشناسـی ارشـد و لیسـانس    مـدرك  اصـل  ارائـه  بـه  قـادر  دالئلی به که شدگانی  معرفی - 1 تبصره
 بـه  اعالمـی  معـدل  بـا  بایـد  آن در منـدرج  معـدل . (باشـند  داشـته  همـراه  بـه  را مـدرك  اخـذ  محـل  عـالی  آمـوزش  مؤسسه یا دانشگاه توسط شده
 همراه داشتن اصل ریز نمرات الزامی است.  ).باشد یکسان سازمان این

 
 .دوره کارشناسی در صورت ناپیوسته بودن نمرات ریزیا  کارنامه و کاردانی مدرك اصل -4
 

 اطالعـات  مشخصـات  بـا  شـده  معرفـی  اي شناسـنامه  مشخصـات  تطبیـق  بـراي  ملـی  کـارت  یـا  و شناسـنامه  اصل -5
 . سازمان سوي از ارسالی



 
 علــوم، وزارت تابعــه آزمایشــی رســمی یــا و قطعــی رســمی علمــی هیــات عضــو اینکــه بــر مبنــی گــواهی اصــل ـــ6

 کـه  شـدگانی  معرفـی  از دسـته  آن بـراي  باشـد،  رسـیده  نیـز  مسـئول  مقام باالترین تأیید به که بوده فنآوري و تحقیقات
 .اند نموده استفاده آزمون این در مربی امتیاز از

 ایـن  در معتبـر  گـواهی  ارائـه  بـه  موظـف  انـد،  گردیـده  مربـی  سـهمیه  از اسـتفاده  متقاضـی  کـه  مصـاحبه  بـراي  شدگان معرفی از دسته  آن - تبصره
 هــا، دانشــگاه) قطعــی یــا آزمایشــی( رســمی آموزشــی مربیــان منحصــراً مربــوط، ضــوابط مطــابق اســت توضــیح بــه الزم. باشــند مــی خصــوص
 علـوم،  وزارت تأییـد  مـورد  ممیـزه  هیـأت  داراي کـه  هـایی  دانشـگاه  سـایر  یـا  فنّـآوري  و تحقیقـات  علـوم،  وزارت به وابسته عالی آموزش مؤسسات

ــات ــآوري و تحقیق ــند، فنّ ــاز باش ــه مج ــتفاده ب ــهمیه از اس ــی« س ــون در »مرب ــري دوره ورودي آزم ــه» Ph.D« دکت ــز نیم ــال متمرک  1397 س
 ایـن  از اسـتفاده  اجـازه ...  و آموزشـی  دسـتیاران  التـدریس،  حـق  قـراردادي،  پیمـانی،  علمـی  هیـأت  اعضـاء  و مدرسـان  دیگـر  عبـارت  بـه  باشـند  می

 . ندارند را سهمیه
 

ثبـت اختـراع،    مقالـه،  ،شـامل کتـاب   .تحقیقـاتی  و پژوهشـی  و آموزشـی  علمـی،  سـوابق  بـه  مربـوط  مستندات کلیه -7
 و . . .  ، گواهی رتبه المپیادرتبه اولی

 
درآمـد اختصاصـی   بنـام    546099024) ریـال واریـزي بـه حسـاب     صـدهزار هفت( 700000  اصل فیش بانکی بـه مبلـغ   -8

 ) قابل واریز از کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور5460(کد شعبه  مرکزي مراغهنزد بانک تجارت شعبه  دانشگاه مراغه
 

خـدمت بـدون   : کـارت پایـان خـدمت یـا کـارت معافیـت دایـم یـا بـرگ آمـاده بـه            اصل و کپی مدرك نظام وظیفه مخصوص آقایان -9
 .غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد

 
در صـورت عـدم دفـاع     نامه دوره کارشناسـی ارشـد در صـورت دفـاع همـراه بـا کپـی صـفحه اول و چکیـده          ایانپ-10

 فرم پیشنهاد پایاننامه کفایت می کند. 
 

 

 ) نحوه ارسال مدارك  ب
و اسـکن آنهـا را در قالـب     .باشـند  داشـته  خـود  همـراه  مصـاحبه  مراحـل  انجام فوق را براي باید مدارك شدگان معرفی
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 آدرس ایمیل جهت ارسال مدارك رشته

 Mhreza.azimi@gmail.com )2912و  2860(ریاضی محض آنالیز  ۱

 Mhreza.azimi@gmail.com ) 2953( کاربرديریاضی  ۲

 r_aparsa@yahoo.com ) 5091( حشره شناسی کشاورزي ۲

 javansohaib@gmail.com )4946( زراعی گیاهان فیزیولوژي* اگروتکنولوژي  ۳

 javansohaib@gmail.com ) 4971( زراعی گیاهان اکولوژي* اگروتکنولوژي ۴

 

 



 زمان مصاحبه :  ج)
به اطالع زمانهاي اعالمی طبـق اعـالم سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـر اسـاس جـدول ذیـل خواهـد بـود. عـدم              

 حضور داوطلب در زمانهاي اعالمی به منزله انصراف از این مرحله خواهد بود. 

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه رشته

 دانشکده کشاورزي گروه گیاهپزشکی 02/04/1398 )   5091کشاورزي (رشته حشره شناسی -1

 09/04/1398 )4946(  زراعی گیاهان فیزیولوژي* اگروتکنولوژي -2
دانشکده کشاورزي گروه مهندسی 

 تولید و ژنتیک گیاهی

 09/04/1398 ) 4971( زراعی گیاهان اکولوژي* اگروتکنولوژي-3
گروه مهندسی  دانشکده کشاورزي

 تولید و ژنتیک گیاهی

 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی 04/1398/ 24و  25و  26  ) 2912و  2860آنالیز ( –ریاضی محض -4

 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی 04/1398/ 24و  25و  26 ) 2953ریاضی کاربردي (-5

 

 شفاهی تخصصی آزمون امتحانی د) دروس
 

 )  2912و  2860(هاي  کد رشته محل و شبانه): آنالیز ریاضی ( روزانه

 1آنالیز حقیقی  -1 
 آنالیز تابعی -2
 2نظریه عملگرها یا آنالیز حقیقی  -3
 
 

 )2953(هاي  کد رشته محل ریاضی کاربردي:
 آنالیز عددي پیشرفته  -1 
 حداقل یکی از دروس زیر: و
 حل عددي معادالت دیفرانسیل معمولی -2
 معادالت انتگرالحل عددي  -3
 نظریه معادالت دیفرانسیل معمولی -4
 جبر خطی عددي -5


