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 دانشگاه صنعتی سهند 1397ل سابدون آزمون  (Ph.D) دانشجوي دوره دکتري تخصصی خوان پذیرشفرا

»)ره(امام خمینی«.    دانشگاه باید خود را مجهز کند براي اینکه جوانان را بسازد، دانشگاه مبدأ همه تحوالت است  

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دکتري آئین نامه  بربا استناد دانشگاه صنعتی سهند 

ــات و   ــوم، تحقیق ــاوري وزارت عل ــماره (فن ــورخ  67272/21ش ــماره  18/4/1393م ــورخ  237200/21و ش م

و  سـهند العمل اجرایی مصوب دانشـگاه صـنعتی    و دستور )16/12/96مورخ  299574/2اصالحیه و 16/12/93

 واجـد  داوطلبـان  بـین  اززیـر   هايرشتهدر  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه همترازي معدل

   .پذیردمیبدون آزمون دانشجوي دکتري  97-98براي سال تحصیلی  شرایط
  )هاي انتقال و فرایندهاي جداسازي، پدیدهمهندسی پلیمر  ،هاي مهندسی شیمیگرایش(  مهندسی شیمی

  )اکتشاف مهندسی نفت وهاي گرایش(  فتمهندسی ن

  )رش و نانوفناوريهاي فراوگرایش( مهندسی پلیمر

   )و فراوري مواد معدنی اکتشاف مواد معدنی ،مواد معدنیاستخراج هاي گرایش( مهندسی معدن

  )شاخه تخصصی مکانیک جامداتو ارتعاشات و  کنترل ،دینامیکشاخه تخصصی  طراحی کاربرديو تبدیل انرژي هاي گرایش( مهندسی مکانیک

  مهندسی مواد

  )و کنترل سیستم ، قدرت، مخابراتالکترونیک هايگرایش( برق مهندسی

  )هاي دریاییسواحل، بنادر و سازه و هاي هیدرولیکیآب و سازه سازه، ژئوتکنیک، هايگرایش( مهندسی عمران

  )و بیوالکتریک بیومکانیکهاي گرایش( مهندسی پزشکی

  )پالسمافیزیک ذرات بنیادیو نظریه میدانها و  هايیشگرا( فیزیک

  )و جبر آنالیز هايگرایش( محضریاضی 

  )و تحقیق در عملیاتمعادالت دیفرانسیل  ،یز عدديلآنا هايگرایش( کاربرديریاضی 

  

  :مهم اتتذکر

کارشناسی ارشد بدون پایـان نامـه    قل معدلحدا و 16الزم به ذکر است حداقل معدل کارشناسی داوطلبان بعد از همترازي باید باالتر از  -1

ضریب همترازي بر اساس رشته و دانشگاه متفـاوت اسـت و از طریـق پرتـال سـازمان      . باشد 17باید باالتر از  داوطلبان بعد از همترازي

ین اطالعیه تماس حاصل توانند براي اطالع از معدل همتراز خود با تلفنهاي پاسخگویی اداوطلبان میلذا . باشدقابل محاسبه میسنجش 

  .نمایند

  .باشدمی 60هاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه طبق آیین نامه حداقل امتیاز الزم از فعالیت  -2

طریق  نتایج بررسیها از .باشدمی 03/03/97تا تاریخ  حداکثرتسهیالت این  از منديمهلت ارسال تقاضاي بهره

بـه سـایت    نامثبت هايکسب اطالعات تکمیلی و دریافت فرم مندان براي عالقه. سایت دانشگاه اعالم خواهد شد

ــه آدرس  ، 041-34591313: تلفــن پاســخگوئی بــه ســواالت. فرماینــدمراجعــه  www.sut.ac.irدانشــگاه ب

33458456-041     

  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی سهند
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 دانشگاه صنعتی سهندبدون آزمون دکتري متقاضیان دوره ت نام نحوه ثبشرایط داوطلبان و 

 پذیرش ط یشرا) الف

مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجوي دکتري بدون آزمون مصوب شوراي آموزشی و تحصیالت داشتن شرایط  – 1

  )به پیوست اطالعیه مراجعه شود(تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند 

  :نام بتمدارك الزم جهت ث) ب

  ) 1شماره  فرم(، نام ثبت شده تقاضاي تکمیلفرم  - 1 

  و کارت ملیشناسنامه  تصویر - 2

 1فرم شماره الصاقی به تمام رخ  3×4قطعه عکس  یک - 3

 با ذکر معدل النیفارغ التحص يبرا یدوره کارشناساز ل یفراغت از تحص یر گواهیتصو -4

 با ذکر معدل اي فارغ التحصیالندوره کارشناسی ارشد براز تصویر گواهی فراغت از تحصیل  - 5

در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در ( ارشد یو کارشناس یز نمرات مقطع کارشناسیر -6

صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در ه توانند ریز نمرات خود را بدسترس نباشد، داوطلبان می

 ).ارائه نسخه تائید شده و رسمی آنها خواهند بودصورت قبولی ملزم به 

و مدارك مربوط به نمایه ملی یا بین مرتبط با پایان نامه  چاپ شده) داخلی و خارجی(پژوهشی  -علمییک نسخه از مقاالت  -7

  آنها) IF(و میزان ضریب تاثیر  المللی

و میزان ضریب  مربوط به نمایه ملی یا بین المللیو مدارك تاییدیه پذیرش قطعی یک نسخه از مقاالت در حال چاپ به همراه  -8

 آنها) IF(تاثیر 

 2فرم شماره از پایان نامه کارشناسی ارشد مطابق  مقاالت مستخرج یهگواهی تائید  - 9

  ،باشدن گذشته آن خیتار از سال 2 از شیب که یسیانگل زبان يهاآزمون از یکی از زبان نمره یگواهتصویر  -10

 20تا  الزم نمره با زبان مدرك رائها به ملزم رشیپذ صورت در اند،هنوز مدرك زبان را اخذ ننمودهکه  یداوطلبان :تبصره   

 .هستند 1397اسفند ماه 

 ))1-2-1( در صورت استفاده از تبصره( )3شماره  فرم(گواهی معتبر دال بر تائید رتبه متقاضی در دوره کارشناسی ارشد  -11

 ))1-3- 1( در صورت استفاده از تبصره( )3شماره  فرم(گواهی معتبر دال بر تائید رتبه متقاضی در دوره کارشناسی  -12

 يبه استثنا(تصویر کارت پایان خدمت یا مدارکی که مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه براي داوطلبان مرد باشد  - 13

 )ارشد یکارشناس یان فعلیدانشجو

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند می(، ارشد یکارشناس ان نامهیده پایچک و یان نامه کارشناسیده پایچک -14

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند می( کنفرانس هاي معتبر،ترویجی و  -چاپ شده در مجالت علمیمقاالت مابقی  تصویر -15

 )ئه شودمصاحبه ارادر روز تواند می(دستورالعمل  2و  1جدول شماره مدارك مربوط به سایر  تصویر - 16

با الگوي پیشنهادي  ارشد یو کارشناس یکارشناس يهامرتبط با دوره یات علمیه ياز اعضا یه نامه علمیتوص 3حداقل  -17

 ،)مصاحبه ارائه شودروز تواند می( 4شماره  فرم

 .ها باید از اساتید راهنماي پروژه کارشناسی ارشد دانشجو باشدحداقل یکی از توصیه نامه :تبصره
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) فراگیر( جاري در وجه حساب صنعتی سهنددانشگاه  اختصاصی يبه نام درآمدها الیر 000/750به مبلغ  یبانکد یاصل رس -18

ه یقابل پرداخت در کل - 5920 کد - خسروشهر باجه دانشگاه صنعتی سهندشعبه تجارت بانک نزد  0592013843 شماره

  تجارتشعب بانک 

  : نکات مهم )ج

 از پس یطیشرا چیه تحت و باشد مهیضم تقاضانامه ارسال هنگام به ستیبایم) 17 تا 15 مواردجز ه ب(ه مدارك مورد لزوم یکل -1

  . داشت نخواهد ياعتبار زین ارسال صورت در و شد نخواهد گرفته لیتحو یمدرک مهلت يانقضا

  . شودیب اثر داده نمیبه مدارك ناقص ترت -2

 دانشگاه نیا اطالع به عاًیسر را مراتب ستیبایم شده، داوطلب مر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعالییدر صورت تغ -3

  . بود خواهد داوطلب خود عهده به امر نیا عواقب صورت نیا ریغ در. برساند

 اعالم یانتظام يروین فهیوظ معاونت توسط که یخیتار در است الزم باشندیدفترچه آماده به خدمت م يکه دارا یداوطلبان -4

 خدمت از مرحله هر در ضوابط و طیشرا ریسا بودن دارا و شدن رفتهیپذ صورت در است یهیبد .شوند اعزام خدمت به شودیم

توانند با ارائه گواهی از محل خدمت خود مبنی بر در حال انجام خدمت وظیفه هستند میکه  یداوطلبان. شد خواهند صیترخ

   .متقاضی این دوره شونداهند رساند، خدمت وظیفه خود را به پایان خو 31/06/97اینکه تا تاریخ 

  .و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد یمدارك ارسال -5

ط فوق نبوده است ادامه یک از شرایل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یو تحص پذیرشچنانچه در هر مرحله از ثبت نام،  - 6

  .رفتار خواهد شد يبه عمل آمده و طبق مقررات با و يریل او جلوگیتحص

   .تجدید نخواهند شدتمدید یا  و مصاحبهمهلت ارسال مدارك  -7

  : و تاریخ هاي مهم رشیپذنحوه  )د

از واجدین اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی شده و دفتر استعدادهاي درخشان و مدارك رسیده در مهلت مقرر توسط  -1

  . شرایط دعوت به مصاحبه خواهد شد

  .طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد زا اقباتاریخ و محل مصاحبه متع - 2

نام به اداره تحصیالت جهت ثبت) متعاقبا اعالم خواهد شد(تاریخ مقرر ا بایست تشدگان مرحله مصاحبه علمی میپذیرفته - 3

و از نفرات ذخیره گردیده  ییکن تلق لمدر صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، قبولی ایشان کان. مراجعه نمایند تکمیلی دانشگاه

  . دعوت به ثبت نام خواهد شد

هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش از آزمون شرکت نماید و طبعاً در صورت پذیرش نهائی، دروس آموزشی و موضوع  - 6

  .نامه دوره دکتري ایشان هم در همان گرایش خواهد بودپایان

  .خواهد بود 97-98سال تحصیلی  اولنامه نیمسال شروع کالسهاي دانشجویان پذیرفته شده مطابق با بر -7

  

*******. تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند دفتر استعدادهاي درخشان و اداره*******   

  )آگهی پایان(


