باسمه تعالی

اطالعیه شماره  1ـ در خصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمهمتمرکز دکتری
تخصصی سال 99

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ) ،)Ph.Dپذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجررای ررآیدرد دو
مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با دستورالعمل ابالغر
مرحله اول مربوط به سدجش علم
اس .و مرحله دو آن شامل بررس
م

مرور  22/29/92صرور

بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سدجش آموزش کشور انجرا گررتره
سوابق علم

دانشرهاه هرای پذیرنرده دانشرجو صرور

داوطلبان اس .که توسر

گیرد در راستای اجرای مرحله دو موارد ذیل را به اطالع داوطلبان م

با عدای .به دستورالعمل ها و و توصیه های بهداشت

ستاد مل

رساند:

بیماری کرونا و بره مدورور صریان .از سرالم .داوطلبران

آزمون نیمه متمرکز دکتری  ،22برگزاری مرحله دو این آزمون به صور
داوطلبان
انتخاب

که بر اساس کارنامه مدتشر شده توس
دانشهاه زابل م

باشدد م

غیر حضوری و الکترونیک

تواندد از تاریخ  22/20/92لغای 22/20/02 .با مراجعه به سای .دانشهاه نسب .به ثبر.
و در تاریخ های ذکرر شرده مطرابق برنامره زمران

که متعاقبا اعال خواهد شد جه .مصاحبه الکترونیک

شایان ذکر اس .با توجه به آنکه کلیه مراحل مصاحبه به صور

الکترونیک

مدارک مددرج در اطالعیه را آماده و به ایمیل اعال شده هر گروه آموزش
خواهد بود

ارزیراب

اقدا نمایدد
و غیرحضوری انجا م

قبل از مصاحبه مدارک داوطلبان از طرف گروه های مصاحبه کددده دریار .و بررس

مدارک متوجه شخص متقاض

انجا م

گیررد

سازمان سدجش آموزش کشور دارای حد نصاب کد رشرته ملرل هرای

نا در سامانه ،دریار .و بارگذاری رر های مربوط اقدا
تخصص

خواهرد گررر.

پذیرد و نیراز اسر.

گردد ،کلیه متقاضیان م

بایسر.

ارسال نمایدد و هر گونه قصرور در ارسرال

 -1شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

 احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  1911الزامی است. شرکت در تما می مراحل ارزیابی تخصصی اعالم شده در این اطالعیه (اعم از مصاحبه و  )...برای تمامی متقاضیان برای پذییرنهایی الزامی می باشد.
 -2مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه الکترونیکی:

 تکمیل فرم شماره (1فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال )Ph.D( 1911 -1011 تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی-

تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال (1911مرحله اول و انتخاب رشته)

 تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و کارنامه ریزنمرات هر دو مقطعتبصره  –1آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشذند عذالوه بذر اصذل مذدرک کارشناسذی
ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره  –2آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  1911/6/91در مقذاطع کارشناسذی ارشذد و یذا دکتذری حرفذه ای
فارغ التحصیل می شوند و یا قادر به ارایه اصل مدرک نمی باشند می بایست اصل گذواهی تيییذد شذده توسذط دانشذااه یذا م سسذه
آموز

عالی محل اخی مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه  91دفترچه راهنمای شرکت در آزمذون مذیکور و یذا فذرم منذدرج در

صفحه  171دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی را بارگیاری نمایند.
 تصویر گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی -قطعی» و یا «رسمی -آزمایشی» تابعه وزارت علوم ،تحقیقذات و فنذروریبوده که به تيیید باالترین مقام مسوول نیز رسیده باشد به همراه تصویر حکم کارگزینی برای آندسته از افرادی که از امتیاز مربذی
در این آزمون استفاده نمودهاند.
 تصویر مستندات مربوط به سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی-

عکس  9*0تمام رخ

 تصویر کارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی که از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده اند. تصاویر عنوان و چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت فارغ التحصیلی) گواهی قبولی نمره زبان انالیسی(در صورت داشتن) در آزمونهای معتبر وزارت علوم()TOLIMO-TOFEL-MSRT-IELTS تصویر رسید بانکی به مبلغ  101110111ریال (یک میلیون ریال) بابت هزینه مصاحبه به نام درآمد حاصل از قراردادهای آموزشیدانشااه زابل به شماره حساب فراگیر  2061111119بانک تجارت ،قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت
 تصویر نامه انصراف از تحصیل دانشجویان پییرفته شذده دکتذری تخصصذی سذال ( 11دانشذجویان شذالل بذه تحصذیل در مقطذعدکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام آزمون دکتری  ،مجذاز بذه ثبذت نذام و شذرکت مجذدد در ایذن
آزمون نبوده اند)

 -3نحوه ثبت نام و درخواست پذیرش داوطلبان از دانشگاه:

داوطلبان می بایست نسخه الکترونیکی کلیه مدارک ذکر شده را آماده و در بازه زمانی مشخص شذده نسذبت بذه ارسذال مذدارک بذه
پست الکترونیک مربوط به گروه آموزشی مورد تقاضا برای مصاحبه مندرج در جدول ذیل اقدام نمایند.
داوطلبان می بایست با مراجعه به سایت دانشااه بذه آدرس معاونذت آموزشذی و تحصذیالت تکمیلذی>مذدیریت تحصذیالت تکمیلذی>
پییر

دانشجویان دکتری نسبت به ثبت اطالعات اولیه اقدام نمایند.
لیست پست الکترونیک هر یک از گروه های آموزشی جهت ارسال مدارک

گروه آموزشی

پست الکترونیک
mmdahmardeh@uoz.ac.ir

صنایع چوب و کالی

رشته
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی -کامپوزیت های لیانوسلولزی
اقتصاد کشاورزی -سیاست و توسعه کشاورزی

mahmadpour@uoz.ac.ir

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی -اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتصاد کشاورزی -بازاریابی محصوالت کشاورزی
اقتصاد کشاورزی -اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

dashab@uoz.ac.ir
gdashab@gmail.com

علوم دامی

علوم دامی -تغییه دام
علوم دامی -ژنتیک و اصالح دام و طیور
علوم دامی -تغییه طیور

گیاهپزشکی

 Plantprotection.uoz@gmail.comبیماری شناسی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی

Pbb.uoz@yahoo.com

اصالح نباتات

زراعت

بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی

Agronomy.uoz@yahoo.com

اگرواکولوژی
اگروتکنولوژی -فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی -اکولوژی گیاهان زراعی

مهندسی آب
نکا

Hosseinm65hf@gmail.com

علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی

قابل توجه:

 -پییر

دانشجویان دکتری ،وفق مقررات وزارت عتف ،به صورت تمام وقت می باشد و متعهد هستید که حضور تمذام وقذت در

دانشااه داشته باشید.
 درج اطالعات صحیح از جمله معدل بسیار مهم است ،چنانچه در هر زمان خالف آن ثابت شود ،وفق مقررات دانشذجو اخذراج وبرابر مقررات برخورد خواهد شد.
 آگاهی از مقررات و قوا نین آموزشی الزمه ورود بذه ایذن دوره اسذت ،لطفذا آئذین نامذه ایذن دوره را در سذایت دانشذااه قسذمتتحصیالت تکمیلی دقیق مطالعه نمایید.
نلوه برگزاری مصاحبه و تاریخ های مصاحبه الکترونیک

به تفکیک گروه آموزش

متعاقبا اعال خواهد شد

