
عنوان اطالعیه: اعالم زمان مصاحبه جهت متقاضیان دکتری غایب دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا  گرایش 
طراحی کاربردشاخه جامدات  وشاخه دینامیک کنترل و ارتعاشات 

بدینوسیله مدارک مورد نیاز، مکان و زمان مصاحبه آن دسته از داوطلبان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۰۰-۰۱ 
دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا که موفق به شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شیراز  نشده اند، اطالع رسانی 

می گردد. الزم به ذکر است مصاحبه به صورت غیر حضوری برگزار می گردد.

(الف) مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه

۱- داوطلبان محترم الزم است مدارک زیر را از طریق سامانه آزموده با لینک 

https://azmoon.sutech.ac.ir:لینک سامانه آزموده دانشکده مطابق فایل پیوست.می باشد

بارگذاری نمایند. 

کپی گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) 

 تبصره: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا تاریخ 

۱۴۰۰/۶/۳۱ فارغ التحصیل می شوند می بایست کپی گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد 

تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محل اخذ مدرک خود را بارگذاری نمایند.

کپی گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی (لیسانس). 

     تبصره: آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند می بایست عالوه بر کپی 
مدرک کارشناسی ناپیوسته، کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

کارنامه آزمون سازمان سنجش داوطلب 

کارنامه انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری 

ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد 

ریز نمرات مقطع کارشناسی 

تکمیل و ارسال فرم های شماره ۱، ۲ و ۳ 

   تذکر: 
فرم های شماره ۱ ، ۲ و ۳ به صورت تایپ شده ارسال گردد. 

فرم شماره ۳ مخصوص دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسی ارشد می باشد. 

در فرم شماره ۱ قسمت امتیازات چیزی نوشته نشود. این ستون مربوط به درج امتیازات توسط کمیته  

برگزاری مصاحبه است.

واریز مبلغ  ۱/۲۰۰/۰۰۰ بابت تشکیل پرونده 

پرداخت هزینه به صورت اینترنتی از طریق سامانه آزموده انجام می پذیرد.  



۴-داوطلبان محترم الزم است مدارک زیر را به پست الکترونیکی دانشکده به آدرس 

mech@sutech.ac.ir : آدرس پست الکترونیکی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

ارسال نمایند. در متن ایمیل کد رهگیری اخذ شده از سامانه آزموده را قید نمایند. به مدارکی که صرفا از طریق ایمیل 

دانشکده ارسال گردیده است ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

کپی تمام صفحات شناسنامه 

کپی کارت ملی 

معرفی نامه (توصیه نامه) مبنی بر تایید صالحیت علمی و اخالقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید دوره  

کارشناسی ارشد (یکی از معرف ها باید استاد راهنمای پایان نامه باشد).

   تذکر: درج شماره تماس (ترجیحا تلفن همراه) و آدرس پست الکترونیکی عضو محترم هیات علمی توصیه کننده در ذیل 
توصیه نامه الزامی است.

فعالیت های علمی-پژوهشی شامل مقاله ارائه شده به مجله، مقاله ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارها، طرح  

پژوهشی، کتاب، اختراع، اکتشاف و . . .

   تذکر: 
ارائه کلیه صفحات مقاالت الزامی می باشد. 

ارائه گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقاالت پذیرش شده و  

تصویر کامل متن مقاالت ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.

گواهی شرکت در آزمونهای زبان با ذکر نمره (در صورت وجود).  

کپی حکم کارگزینی جهت استفاده از سهمیه مربی (برای آن دسته از معرفی شدگانی که از سهمیه مربی در این آزمون  

استفاده نموده اند).

کپی گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران (برای آن دسته از معرفی شدگانی که از سهمیه ایثارگران در این آزمون  

استفاده نموده اند).

کپی کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام وظیفه جهت  

برادران. 

   تذکر: 

ارائه گواهی از مراجع ذیصالح برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند  

مبنی بر اینکه حداکثر تا شروع دوره تحصیلی (تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱) خدمت خود را به اتمام خواهند رساند.

ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام بعد از شروع دوره (۱۴۰۰/۷/۱) باشد برای آن  

دسته از داوطلبانی که دارای دفترچه آماده به خدمت می باشند، الزامیست.

کپی جلد، مشخصات، فهرست و صفحه های اول و آخر کتاب های ترجمه شده یا تالیف شده مرتبط با رشته تحصیلی 

چکیده فارسی و انگلیسی پایان نامه 



سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی  

(ب) تاریخ و زمان مصاحبه:

آخرین فرصت 
ارسال  مدارک 

شماره تماس 
دانشکده

تاریخ 
مصاحبه

نوع دوره عنوان رشته - گرایش

۱۴۰۰/۳/۲۳ ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۲ ۱۴۰۰/۳/۲۴
روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی 
کاربردی

۱۴۰۰/۳/۲۳ ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۲ ۱۴۰۰/۳/۲۴ روزانه مهندسی مکانیک- دینامیک، 
کنترل و ارتعاشات

به داوطلبان گرامی توصیه می گردد، به طور مرتب به سایت اینترنتی این دانشگاه (www.sutech.ac.ir) مراجعه و اطالعیه 
های مربوطه را به دقت مالحظه فرمایند.

(ج) مواد امتحانی:

مقطع درس نام درس

                                                                             دانشکده : مهندسی مکانیک و هوافضا

http://www.sutech.ac.ir/

