
 

 بسمه تعالی

 

دکتري ورودي دوره آزمون در مورد نتايج دانشگاه صنعتی سهند اطالعيه 

(Ph.D ) 5931نيمه متمرکز سال 

دانشگاه صنعتی سهند، اسامی داوطلبان پذیرفته شده  59سال ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دوره دکتری 

که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده داوطلبانی . گرددمشروط و ذخیره به شرح جدول پیوست اعالم می

فرم اخذ تعهد از پذيرفتگان مشروط در آزمون بایست مشروط در این اطالعیه درج شده است می

را تکمیل نموده و ( فرم ضمیمه همین اطالعیه) 5931نيمه متمرکز سال  «Ph.D»ورودي دوره دکتري 

به صورت حضوری به اداره تحصیالت  91/51/31الی  62/51/31 پس از امضا و ثبت اثر انگشت از تاریخ

تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تحویل نمایند و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس پستی تبریز، شهر جدید 

. ارسال نمایند 9115155555سهند، دانشگاه صنعتی سهند، اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه، کد پستی 

نمایند، الزم است تصویر فرم اخذ تعهد ارسالی پست پیشتاز ارسال میداوطلبانی که فرم اخذ تعهد را از طریق 

بدیهی است عدم تکمیل فرم تعهد در . نیز ارسال نمایند takmili@sut.ac.irرا به آدرس پست الکترونیکی 

باشد و متعاقبا از داوطلبان ذخیره جهت بازه زمانی مذکور در این اطالعیه به منزله انصراف از پذیرش می

 .جایگزینی و تکمیل فرم تعهد دعوت به عمل خواهد آمد

اند الزم است مطابق با توضیحات مندرج در فرم  داوطلبانی که فرم تعهد را تکمیل نمودهالزم به ذکر است 

داوطلبانی که در مراحل قبل  .نمایندتعهد نسبت به تکمیل فرم صالحیتهای عمومی در تاریخ مقرر اقدام 

اند، بررسی صالحیت عمومی نمودهمبادرت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به ( 59اردیبهشت تا مرداد ماه )

 .مجددا نیازی به تکمیل فرم صالحیت عمومی ندارند
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کد رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی
 نام دوره نام گرايش نام رشته امتحانی

ظرفي

 ت

داوطلبان پذيرفته شده 

 مشروط
 داوطلبان ذخيره

 - - 5 روزانه آنالیز ریاضی محض 4422 4592

 - - 5 روزانه - ریاضی کاربردی 4422 4159

 4 روزانه الکترونیک مهندسی برق 4125 1519
 آیناز خلیق-5

 محمد اسکندری-4
- 

 محمد علی باهری فرد 5 روزانه قدرت مهندسی برق 4125 1425

 سعید رضوی نساز-5

 سعید قهرمانیان-4

 سحر خلیل نسب-1

 - - 5 بورس اعزام به خارج ژئوتکنیک مهندسی عمران 4124 1115

 مهندسی عمران 4124 1225
مهندسی آب و سازه های 

 هیدرولیکی
 - - 5 روزانه

 - - 4 روزانه سواحل بنادر و سازه های دریایی مهندسی عمران 4124 1214

 مهندسی مکانیک 4122 1215
طراحی کاربردی زمینه مکانیک 

 جامدات
 4 روزانه

 میالد نظرزاده عنصرودی-5

 بهزاد تیموری-4
- 

 - - 4 روزانه اکتشاف مواد معدنی مهندسی معدن 4122 1122

 - سارا خادمی 5 روزانه صنایع پلیمر مهندسی پلیمر 4125 1111

 - احمد نورآئین 4 روزانه بیومکانیک مهندسی پزشکی 4121 1529

 - سعید گل شکوه 4 روزانه مخازن مهندسی نفت 4152 1521

 9 روزانه - مهندسی شیمی 4155 1551

 رادالمیرا یقینی-5

 شراره نجفی بوالحسنی-4

 حسین حسین زاده چابکی-1

- 

 - - 5 روزانه مهندسی پلیمر مهندسی شیمی 4155 2224

2225 4154 
مهندسی فناوری 

 اطالعات
 - صابر دین پرست 5 بورس اعزام به خارج کامپیوتریشبکه 

2592 4151 
مهندسی مواد و 

 ی متالورژ
 - - 4 نوبت دوم -

 


