
 بسمه تعالي

 1400زمان مصاحبه دكتري مدارک الزم و اعالم 

 و آزمون جهت مصاحبه ( Ph.D) دكتري دوره متمركز نيمه آزمونمعرفی شدگان  توجه قابل

 مراغه دانشگاه 1400- 1401 تحصيلی سالبراي  

اجااا     اا ر ااند   1400بااا   احماه ا آ مو ادن دایااا   ااآ       حد نصاا  لمیاا الال اا دانها ا      دارندگانبه اطالع 
ابالغااا  العیلرد اایدباابااا  فشااا ر   پژ ههااا   م دوشااا   ااداب  بار ااا   لیمااا  ااش     ) صاااح هد م  احمااه 
  او ان  ش   م دوش اهدر خداهد بدد.  08/02/1400 درخ  8038شیار  

 فشاا ر     پژ ههاا  م دوشاا    اداب   بار اا  لیماا    اش       صااح ه  شاا ل  1400مو دن دایااا   ااآ    د م  احمه
خداهاد   صادر   در بشاد    در و انهاا  الال اا  هاا   ابادب باه خادد      این دانها ا  در ااد رشایه    تد ط اه ا ت دا طم ان

 .ر اند  ا دا طم ان اطالع به را ذیل گافت. لذا در این را یا  دارد

 

 مدارک مورد نياز ( الف

 

و استن    .باشتدد  داشتهه  ختود  همترا   مصتاحهه  مراحت   انجتا   بترا   شتداا   معرفتي  بايست   مي كه نياز مورد مدارك

 3هتا   نهاي ستاير رشتهه هتا   و  خترداد  15تتا  رياضتي كتاربرد  و م ت     برا  رشتهه هتا     jpgيا  PDFآنها را در قالب 

  .ارسال نمايدد بدد بها  اعال  شد  در  به آدرس ايمي  روز قه  از زما  مصاحهه
 

حهمتا  بصتورت تايتد شتد  تهيته       )قابت  دريافت  است .    ايت  االالعيته   مصتاحهه كته از ليت      1تنمي  فر  شمار  -1

 اردد( 

 

 .نمرات ريز و( ليسانس فوق) ارشد كارشداسي مدرك اص  -2
 

 31/06/1400 تاااری  تااا حااداا ا   باادد  ا  حافااه دایااا  یااا   ارشااد اارششا ااا د ر  مخااا  اااآ دانهاا د  اااه شاادگانا   عافااا - ت صااا 
 دفیاچاه  در  شادر   فاام   طااب    ادر   اخاذ   حال  لاالا  م ادوش   ؤ ساه  یاا  دانها ا   تد اط  شاد   تأیيد گداها اصل) شدند  ا الیحصيل فارغ

 ایان  باه  الال اا   عادآ  باا  بایاد  من در  شادر    عادآ  .)تحصايما  هاا   رشایه  انیخاا   راهشیاا   دفیاچاه  یاا     ذادر مو دن در شاات راهشیا 
  .باشد یكسان  او ان

 

 .نمرات ريز و( ليسانس) كارشداسي مدرك اص  -3
 

 تأیياد  گاداها  اصال  ا ات  الوم باشاشد   نیاا  اارششا اا ارشاد   ليساان      ادر   اصال  ارائاه  باه  قاادر  دالئما به اه شدگانا   عافا - 1 ت صا 
 باه  الال اا   عادآ  باا  بایاد  من در  شادر    عادآ . )باشاشد  داشایه  هیااا   باه  را  ادر   اخاذ   حال  لاالا  م ادوش   ؤ سه یا دانه ا  تد ط شد 
 هیاا  داشین اصل ریز نیاا  الزا ا ا ت.   .باشد یكسان  او ان این
 

 .دور  كارشداسي در صورت ناپيوسهه بود  نمرات ريزيا  كارنامه و كارداني مدرك اص  -4
 

 االالعتات  مشخصتات  بتا  شتد   معرفتي  ا  شداستدامه  مشخصتات  تطهيت   بترا   ملتي  كتارت  يتا  و شداستدامه  اص  -5

 . سازما  سو  از ارسالي



 

 علتتو   وزارت تابعتته آزمايشتتي رستتمي يتتا و قطعتتي رستتمي علمتتي هيتتات عضتتو ايدنتته بتتر مهدتتي اتتواهي اصتت  تتت6

 كته  شتدااني  معرفتي  از دستهه  آ  بترا   باشتد   رستيد   نيتز  مستوول  مقا  باالتري  تأييد به كه بود  فدآور  و ت قيقات

 .اند نمود  اسهفاد  آزمو  اي  در مربي امهياز از
 ایان  در  عی اا  گاداها  ارائاه  باه   دظا   اناد   گادیاد    اباا   اهیيه  او ا ایااد    یقاضاا  ااه   صااح ه  بااا   شدگان  عافا او د یه  من - ت صا 

 هااا  دانهاا ا   قطعااا یااا مو ایهااا) ر اایا م دوشااا  ابيااان  شحصااااً  اباادب  ضاادابط  طاااب  ا اات تدضااي  بااه الوم. باشااشد  ااا خصااد 
 لمادم    وار  تأیياد   ادرد   یياز   هياأ   دارا  ااه  هاایا  دانها ا    اایا  یاا  فشّاو ر     تحقيقاا   لمادم    وار  به  ابسیه لالا م دوش  ؤ سا 

 1400  اااآ  ییااااز نيیااه« Ph.D» دایااا  د ر   ر د  مو اادن در « ابااا»  ااهیيه او ا اایااد  بااه   اااو باشااشد  فشّااو ر    تحقيقااا 
 ایان  او ا ایااد   اجااو  ...    م دوشاا  د ایياران  الیادری    حا   قااارداد    پيیاانا   لمیاا  هياأ   الضاا      در اان  دی اا  ل اار   باه  باشاشد   ا

 . ندارند را  هیيه
 

ثهت  اخهترا      مقالته    شتام  كهتاب   .ت قيقتاتي  و پژوهشتي  و آموزشتي  علمتي   ستواب   بته  مربتو   مسهددات كليه -7

 و . . .    اواهي رتهه المپيادرتهه اولي

 

درم ااد بشااام   546099024( واريتتز  بتته حستتاب ميليتتو  ريتتال يتت ) 1000000  اصتت  فتتين بتتانني بتته مهلتت   -8

   قابل  اریز او اميه شعب بانک ت ار   اا ا اهدر5460)اد شع ه   ااز   ااغهنزد بانک ت ار  شع ه  اخیصاصا دانه ا   ااغه

 

م ااد  باه خاد ت باد ن     : ااار  پایاان خاد ت یاا ااار   عافيات دایاگ یاا باا           اص  و كپي مدرك نظا  وظيفه مخصوص آقايا  -9

 .غي ت یا گداها اشیغاآ به تحصيل باا  دانه دیان  اآ مخا اارششا ا ارشد

 

در صتورت عتد  دفتا      نامه دور  كارشداستي ارشتد در صتورت دفتا  همترا  بتا كپتي صتف ه اول و  نيتد           ايا پ-10

 فر  پيشدهاد پاياندامه كفاي  مي كدد. 
 

 

 ( نحوه ارسال مدارک  ب

و استن  آنهتا را در قالتب     .باشتدد  داشتهه  ختود  همترا   مصتاحهه  مراحت   انجا  فوق را برا  بايد مدارك شداا  معرفي

PDF  ياjpg    ها  اعال  شد  جدول لي  ارسال نمايدد. روز قه  از زما  مصاحهه به آدرس ايمي  3نهايها  

 

ف
دی

ر
 

 آدرس ایميل جهت ارسال مدارک رشته

 leilashahbaz@yahoo.com رياضي م   آناليز  1

503 :داخلی  041 – 37278900تلفن تماس :   

 leilashahbaz@yahoo.com كاربرد  رياضي  2

503 :داخلی  041 – 37278900تلفن تماس :   

 vahidroumi@gmail.com  حشر  شداسي كشاورز  2

219داخلی   041 – 37278001تلفن تماس :   

 زراعي اياها  فيزيولوژ * ااروتندولوژ   3
a.abbasi25@yahoo.com 

242داخلی   041 – 37278001تلفن تماس :   

  زراعي اياها  اكولوژ * ااروتندولوژ  4
a.abbasi25@yahoo.com 

242داخلی   041 – 37278001تلفن تماس :   

 

mailto:leilashahbaz@yahoo.com
mailto:leilashahbaz@yahoo.com
mailto:vahidroumi@gmail.com
mailto:a.abbasi25@yahoo.com
mailto:a.abbasi25@yahoo.com


 زمان مصاحبه :  ج(

الهت  اعتال  ستازما  ستدجن آمتوزر كشتور بتر استاس جتدول ليت  خواهتد بتود. عتد                به االال  زمانها  اعالمي

 حضور داواللب در زمانها  اعالمي به مدزله انصراف از اي  مرحله خواهد بود. 

 م   مصاحهه تاريخ مصاحهه رشهه

 دانشند  كشاورز  ارو  اياهپزشني 23/03/1400و  24 رشهه حشر  شداسي كشاورز  -1

 05/04/1400و  06  زراعي اياها  فيزيولوژ * ااروتندولوژ  -2
دانشند  كشاورز  ارو  مهددسي 

 توليد و ژنهي  اياهي

 05/04/1400و  06  زراعي اياها  اكولوژ * ااروتندولوژ -3
دانشند  كشاورز  ارو  مهددسي 

 توليد و ژنهي  اياهي

  آناليز –رياضي م   -4
 10/03/1400و  11و  12

 17/03/1400و  18و  19
 دانشند  علو  پايه ارو  رياضي

 رياضي كاربرد  -5

 10/03/1400و  11و  12

 17/03/1400و  18و  19

 24/03/1400و  25و  26

 دانشند  علو  پايه ارو  رياضي

 

 د( نحوه مصاحبه: 

پتیير  بتا اعتال  قهلتي و همتاهددي متدير اترو  مربوالته امنتا           كته متي باشتد    حضتور  غير صورتبه  مصاحههن و  

  خواهد بود. 

 

 شفاهی تخصصی آزمون امتحانی ( دروسهـ

  آناليز ریاضی:

 1آناليز حقيقي  -1 

 آناليز تابعي -2

 2نظريه عملدرها يا آناليز حقيقي  -3

 

 ریاضی كاربردي

 آناليز عدد  پيشرفهه  -1 

 حداقل یكا او در س ویا:  

 ح  عدد  معادالت ديفرانسي  معمولي -2

 ح  عدد  معادالت انهدرال -3

 نظريه معادالت ديفرانسي  معمولي -4

 جهر خطي عدد  -5


