دانشگاه بايد خود را مجهز كند براي اينكه جوانان را بسازد ،دانشگاه مبدأ همه تحوالت است« .امام خميني(ره)»
آگهی دعوت به مصاحبه از معرفی شدگان آزمون نيمه متمركز مقطع دكتری تخصصی) (Ph.Dسال  96دانشگاه صنعتی سهند

به اطالع معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز مقطع دكتري دانشگاه صنعتي سهند ميرساند كه
مصاحبه اين افراد مطابق برنامه زمانبندي مندرج در جدول انتهاي اين اطالعيه انجام خواهد
گرفت.
داوطلبان ميبايست در تاريخهاي مشخص شده براي هر رشته از ساعت  9الي  13به آدرس:
تبريز-شهر جديد سهند-پرديس دانشگاه صنعتي سهند -اداره تحصيالت تكميلي مراجعه
نمايند .مكان انجام مصاحبه پس از مراجعه اوليه به اداره تحصيالت تكميلي ،دانشكده مربوطه
بوده و زمان مصاحبه به هيچ وجه تمديد يا تجديد نخواهد شد.
"شرایط و مدارك الزم برای دعوت شدگان به مصاحبه"
الف) شرایط اختصاصی متقاضيان:
 -1داشتن دانشنامه كارشناسی ارشد یا باالتر از یکی از دانشگاههای مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و
فنآوری متناسب با رشته و گرایش تحصيلی در دوره دكتری،
 -2تحصيل در دوره دكتری تمام وقت بوده و مشمول كليهه مقهررات آموزشهی وزارت متبهو و اهاری در
دانشگاه صنعتی سهند میباشند .مطابق مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،پذیرفتههشهدگان نههایی
ملزم به سپردن تعهد تحصيل تمام وقت به دانشگاه برای كل مدت تحصيل دوره دكتری خواهنهد بهود .لهذا
داوطلب نباید به موسسه دیگری تعهد خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.
تبصره :داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت
كتبی و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبنی بر ادامه تحصيل دریافت و در صهورت قبهولی در
دوره دكتری آن را ارائه نمایند.

ب ) مدارك الزم:
 -1فرم تکميل شده تقاضای ثبت نام( ،فرم شماره ) 1
 -2اصل و تصویر شناسنامه و كارت ملی از تمام صفحات،
 -3اصل و تصویر مدرك یا گواهی فراغت از تحصيل دوره كارشناسی ارشد با ذكر معدل،
تواه  -معرفیشدگانی كه دانشجوی سال آخر دوره كارشناسی ارشد بودهاند ،میبایست تا تاریخ
 1396/6/31فارغالتحصيل شده باشند.
 -4اصل و تصویر مدرك دوره كارشناسی
 -5اصل و تصویر مدرك و ریز نمرات دوره كاردانی برای فارغ التحصيالن دوره كارشناسی ناپيوسته
تبصره -معرفیشدگانی كه به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك مندرج در بندهای  3تا 5
فوق نمی باشند ،الزم است اصل گواهی تأیيد شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك
را به همراه داشته باشند.
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 -6ریز نمرات مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد،
تبصره :در صورتی كه ریز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در دسترس نباشد ،داوطلبان
میتوانند ریز نمرات خود را به صورت غير رسمی و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمایند كه در صورت
قبولی ملزم به ارائه نسخه تائيد شده و رسمی آنها خواهند بود.
 -7اصل و تصویر گواهی نمره زبان از یکی از آزمونهای زبان انگليسی با حداقل نمره  55از MCHE
{ }MSRTیا معادل آن  465از تافل ) 65 ،(TOEFLاز تافل اینترنتی } 5/5 ،{Internet Basedاز
 465 ،IELTSاز توليمو } 55 ،{TOLIMOاز آزمون زبان دانشگاه تهران ،دانشگاه تربيت مدرس و
دانشگاه تبریز كه بيش از  2سال از تاریخ آن نگذشته باشد
تبصره :متقاضيانی كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننمودهاند ،در صورت پذیرش ملزم به اخذ مدرك زبان با
نمره الزم تا  15اسفند  96هستند.
 -8تصویر كارت پایان خدمت یا مداركی كه مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه برای داوطلبان مرد باشد.
 -9پایان نامه كارشناسی و پایان نامه كارشناسی ارشد،
 -15تصویر مقاالت پذیرفته شده در سمينارها ،كنفرانس های معتبر ،مجالت داخلی و خارای معتبر،
 -11تصویر گواهی ثبت اخترا داخلی و بين المللی،
تبصره :در صورتی كه ثبت اخترا داخلی مورد تایيد سازمانهای مراع باشد ،تصویر مدارك مربوطه
ارائه گردد.
 -12تصویر مدارك مربوط به سوابق علمی ،آموزشی ،پژوهشی و فعاليتهای فوق برنامه و افتخارات علمی (از
قبيل گواهی رتبه آزمون سراسری كارشناسی و كارشناسی ارشد ،گواهی رتبه تحصيلی ،گواهی
مسابقات علمی بينالمللی معتبر و كسب مقام در اشنواره خوارزمی)،
 -13گواهی معتبر مبنی بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در ابهه برای متقاضيان سهميه رزمندگان،
 -14حداقل  2توصيه نامه علمی از اعضای هيات علمی مرتبط با دورههای كارشناسی و كارشناسی ارشد با
الگوی پيشنهادی (فرم شماره ،)3
تبصره :حداقل یکی از توصيه نامهها باید از اساتيد راهنمای پروژه كارشناسی ارشد دانشجو باشد.
 -15اصل گواهی مبنی بر اینکه فرد ،عضو هيات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبو بوده
با تایيد باالترین مقام مسئول برای متقاضيان سهميه مربی
 -16اصل رسيد بانکی واریز مبلغ  755/555ریال به حساب شماره  5592513843نزد بانك تجارت شعبه
خسروشهر بااه دانشگاه صنعتی سهند كد  5925به نام درآمدهای اختصاصی اداره آموزش دانشگاه
صنعتی سهند قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت
تبصره :مبلغ واریزی تحت هيچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
 -17تصویر كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتری سال  96داوطلب

ج ) نکات مهم:
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كليه مدارك مورد لزوم میبایست در روز مصاحبه ارائه گردند و مدارك ناقص یا مخدوش در

-1

محاسبه امتيازات داوطلب لحاظ نخواهد شد.
-2

مدارك ارائه شده مسترد نخواهد شد.
 -چنانچه در هر مرحله از بررسی مدارك ،ثبت نام و یا تحصيل مشخص گردد كه داوطلب وااد هر

3

یك از شرایط فوق نبوده است از بررسی مدارك ،ثبت نام و یا ادامه تحصيل او الوگيری به عمل آمده و طبق
مقررات با وی رفتار خواهد شد.
بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصيالت تکميلی ،مصاحبه و بررسی سوابق

4

آموزشی ،پژوهشی و فناوری در آزمون دكتری آموزشی – پژوهشی به شرح زیر است:
 -1سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری 25 :امتياز
 -2مصاحبه علمی 35 :امتياز
امتيازات سوابق و مصاحبه داوطلبان طبق اداول مندرج در فرم شماره  2محاسبه میشود.

قابل توجه معرفي شدگان رشتههاي رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي و مهندسي شيمي
پذيرش دانشگاه در اين دو كد رشته محل به شرح جدول زير انجام خواهد شد و هر داوطلب صرفا مجاز
به شركت در مصاحبه در يكي از گرايشهاي مذكور در هر كد رشته محل ميباشد.
كد رشته
محل

1003

4144

عنوان رشته محل

رياضي كاربردي گرايش
آناليز عددي

مهندسي شيمي

ظرفيت

توضيحات پذيرش
 2نفر گرايش آناليز عددي

6

محل مصاحبه و تحصيل
دانشكده علوم پايه

 4نفر زمينه معادالت ديفرانسيل و
سيستمهاي ديناميكي

34

 34نفر مهندسي شيمي

دانشكده مهندسي شيمي

 4نفر مهندسي شيمي – مهندسي

دانشكده مهندسي پليمر

پليمر

قابل توجه معرفي شدگان كد رشته محل  1414دوره بورس اعزام به خارج رشته مهندسي نفت
دانشگاه در اين كد رشته محل به ترتيب اولويت صرفا در دو گرايش حفاري و بهرهبرداري نسبت به جذب
بورسيه اقدام خواهد كرد.

داوطلبان ميتوانند براي كسب اطالعات تكميلي به سايت دانشگاه به آدرس www.sut.ac.ir
مراجعه نمايند .تلفن پاسخگوئي به سواالت 111 -33139131 :و  111-33139131ميباشد.
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 *******.اداره تحصيالت تکميلی دانشگاه صنعتی سهند *******.

تاريخ

كد رشته

دوره

نام رشته*گرايش

 15و  11تير

روزانه

رياضي *اناليز

2876

 15و  11تير

روزانه

رياضي كاربردي *اناليزعددي

3001

 15و  11تير

روزانه

رياضي كاربردي *تحقيق درعمليات

3024

 15و  11تير

بورس اعزام خارج

فيزيك *-

3083

 15و  11تير

روزانه

فيزيك *فيزيك نظري

3164

 7تير

روزانه

مهندسي برق *الكترونيك

3338

 7تير

روزانه

مهندسي برق *مخابرات سيستم

3409

 7تير

روزانه

مهندسي برق *قدرت

3476

 7تير

روزانه

مهندسي برق *كنترل

3529

 17تير

روزانه

مهندسي عمران *سازه

3577

 17تير

روزانه

مهندسي عمران *ژئوتكنيك

3645

 18تير

روزانه

مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي

3683

 17تير

بورس اعزام خارج

مهندسي عمران *سواحل بنادروسازه هاي دريايي

3714

 17تير

روزانه

مهندسي عمران *سواحل بنادروسازه هاي دريايي

3717

 26تير

روزانه

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات

3830

 26تير

روزانه

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات

3889

 26تير

بورس اعزام خارج

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي

3921

 26تير

روزانه

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي

3943

 23خرداد

روزانه

مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني

4040

 13خرداد

روزانه

مهندسي معدن *استخراج موادمعدني

4049

 25خرداد

روزانه

مهندسي معدن *مكانيك سنگ

4068

 25خرداد

روزانه

مهندسي پليمر*پليمريزاسيون

4080

 25خرداد

روزانه

مهندسي پليمر*فراورش

4075

 25خرداد

روزانه

مهندسي پليمر*نانوفناوري

4077

 25خرداد

بورس اعزام خارج

مهندسي پليمر*رنگ

4087

مصاحبه

4

محل
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 12تير

روزانه

مهندسي پزشكي *بيوالكتريك

4113

 13تير

روزانه

مهندسي پزشكي *بيومكانيك

4127

دوره

نام رشته*گرايش

 22خرداد

روزانه

مهندسي نفت *اكتشاف

4177

 12تير

بورس اعزام خارج

مهندسي نفت *-

4181

 12تير

روزانه

مهندسي نفت *-

4187

 29خرداد

روزانه

مهندسي موادومتالورژي *-

4301

 17تير

روزانه

مهندسي شيمي *-

4348

 17تير

بورس اعزام خارج

مهندسي شيمي *بيوتكنولوژي

4383

تاريخ
مصاحبه
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كد رشته
محل

