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 دانشگاه صنعتي سهند 1398ل سابدون آزمون  (Ph.D) دانشجوي دوره دكتري تخصصي خوان پذيرشفرا

»)ره(امام خميني«.    دانشگاه بايد خود را مجهز كند براي اينكه جوانان را بسازد، دانشگاه مبدأ همه تحوالت است

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري آئين نامه  بربا استناد دانشگاه صنعتي سهند 
 بـين  اززيـر   رشته هايدر  العمل اجرايي مصوب دانشگاه صنعتي سـهند  دستوروزارت علوم، تحقيقات و 

   .مي پذيردبدون آزمون دانشجوي دكتري  98-99براي سال تحصيلي  شرايط واجد داوطلبان
  )گرايش هاي مهندسي شيمي و مهندسي پليمر(  مهندسي شيمي
  )اكتشاف نفت مهندسي نفت و  گرايش(  مهندسي نفت
  )رش، پليمريزاسيون و نانوفناوريگرايش هاي فراو( مهندسي پليمر
   )، مكانيك سنگاكتشاف مواد معدني ،مواد معدنياستخراج هاي گرايش ( مهندسي معدن

  )تبديل انرژي ديناميك و كنترل، ، جامداتزمينه  طراحي كاربردي گرايش هاي( مهندسي مكانيك
  مهندسي مواد

  )و كنترل سيستم ، قدرت، مخابراتالكترونيك هاي گرايش( برق مهندسي
  )مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي، مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي سازه، ژئوتكنيك، گرايش هاي( مهندسي عمران
  )و بيوالكتريك بيومكانيكهاي گرايش ( يمهندسي پزشك

  )گرايش فيزيك نظري( فيزيك
  )آناليز گرايش ( محضرياضي 
  )يز عددي و تحقيق در عملياتلآنا گرايش هاي ( كاربرديرياضي 

  
  :مهم اتتذكر

ي ارشد بدون پايـان نامـه   كارشناس حداقل معدل و 16الزم به ذكر است حداقل معدل كارشناسي داوطلبان بعد از همترازي بايد باالتر از  -1
ضريب همترازي بر اساس رشته و دانشگاه متفـاوت اسـت و از طريـق پرتـال سـازمان      . باشد 17بايد باالتر از  داوطلبان بعد از همترازي

س داوطلبان مي توانند براي اطالع از معدل همتراز خود با تلفن هاي پاسخگويي ايـن اطالعيـه تمـا   لذا . قابل محاسبه مي باشدسنجش 
  .حاصل نمايند

  .مي باشد 60حداقل امتياز الزم از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه طبق آيين نامه   -2

 نتـايج بررسـي هـا از    .مي باشد 22/03/98تا تاريخ  حداكثرتسهيالت اين  از منديمهلت ارسال تقاضاي بهره
بـه   نامثبت هاي تكميلي و دريافت فرم مندان براي كسب اطالعات عالقه. طريق سايت دانشگاه اعالم خواهد شد

  . فرمايندمراجعه  ir.ac.sut.www سايت دانشگاه به آدرس 
     041-33458456، 041-33459131: تلفن پاسخگوئي به سواالت

 51335-1996صندوق پسـتي  -ي درخشان دانشگاهدفتر استعدادها –شگاه صنعتي سهند نپرديس دا –شهر جديد سهند  –تبريز : آدرس پستي
    ..................................رشته -98مربوط به دكتري بدون آزمون  -

  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي سهند
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 دانشگاه صنعتي سهندبدون آزمون دكتري متقاضيان دوره نحوه ثبت نام شرايط داوطلبان و 

 پذيرش ط يشرا) الف
مندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجوي دكتري بدون آزمون مصوب شوراي آموزشي و تحصيالت داشتن شرايط  – 1

  )به پيوست اطالعيه مراجعه شود(تكميلي دانشگاه صنعتي سهند 

  :نام مدارك الزم جهت ثبت) ب
  ) 1شماره  فرم(، نام ثبت شده تقاضاي تكميلفرم  -1 

  ت مليو كارشناسنامه  تصوير - 2
 1فرم شماره الصاقي به تمام رخ  3×4قطعه عكس  يك - 3

 با ذكر معدل النيفارغ التحص يبرا يدوره كارشناساز ل يفراغت از تحص ير گواهيتصو -4

 با ذكر معدل دوره كارشناسي ارشد براي فارغ التحصيالناز تصوير گواهي فراغت از تحصيل  - 5

تي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در در صور( ارشد يو كارشناس يز نمرات مقطع كارشناسير -6
صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در ه توانند ريز نمرات خود را بدسترس نباشد، داوطلبان مي

 ).صورت قبولي ملزم به ارائه نسخه تائيد شده و رسمي آنها خواهند بود

و مدارك مربوط به نمايه ملي  تاييديه پذيرش قطعيتحصيلي در سه سال اخير به همراه  رشتهمرتبط با يك نسخه از مقاالت  -7
  آنها) IF(و ميزان ضريب تاثير  يا بين المللي

 2فرم شماره از پايان نامه كارشناسي ارشد مطابق  مقاالت مستخرج يهگواهي تائيد - 8

  ،باشدن گذشته آن خيتار از سال 2 از شيب كه يسيانگل زبان يهاآزمون از يكي از زبان نمره يگواهتصوير  - 9
 20تا  الزم نمره با زبان مدرك رائها به ملزم رشيپذ صورت در اند،كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده يداوطلبان :تبصره   

 .هستند 1398اسفند ماه 

 ))1-2-1( فاده از تبصرهدر صورت است( )3شماره  فرم(گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره كارشناسي ارشد  -10

 ))1-3-1( در صورت استفاده از تبصره( )3شماره  فرم(گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره كارشناسي  -11

 يبه استثنا(تصوير كارت پايان خدمت يا مداركي كه مشخص كننده وضعيت  نظام وظيفه براي داوطلبان مرد باشد  -12
 )ارشد يكارشناس يان فعليدانشجو

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند مي(، ارشد يكارشناس ان نامهيده پايچك و يان نامه كارشناسيده پايچك -13

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند مي( كنفرانس هاي معتبر،ترويجي و  -چاپ شده در مجالت علميمقاالت مابقي  تصوير -14

 )مصاحبه ارائه شوددر روز تواند يم(دستورالعمل  2و  1جدول شماره مدارك مربوط به ساير  تصوير -15

با الگوي پيشنهادي  ارشد يو كارشناس يكارشناس يهامرتبط با دوره يات علميه ياز اعضا يه نامه علميتوص 3حداقل  - 16
 ،)مصاحبه ارائه شودروز تواند مي( 4شماره  فرم

 .شد دانشجو باشدحداقل يكي از توصيه نامه ها بايد از اساتيد راهنماي پروژه كارشناسي ار :تبصره

شماره شباي در وجه  صنعتي سهنددانشگاه  اختصاصي يبه نام درآمدها الير 000/750به مبلغ  يد بانكياصل رس -17
  .مركزيبانك نزد   388075454122700004010322220009و شناسه پرداخت  950100004001075403018321
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  : نكات مهم )ج
شگاه صنعتي سهند نپرديس دا –شهر جديد سهند  –تبريز  آدرس به  پالستيكي در داخل يك پوشه دكمه داركليه مدارك را -1
 98 مربوط به دكتري بدون آزمون - 51335- 1996صندوق پستي -دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه –

جز ه ب(ه مدارك مورد لزوم يكل.يا به صورت دستي تحويل دهيد نمائيد ارسالاز طريق پست سفارشي   ..................................رشته
 ليتحو يمدرك مهلت يانقضا از پس يطيشرا چيه تحت و باشد مهيضم تقاضانامه ارسال هنگام به ستيبايم) 17 تا 15 موارد
  . داشت نخواهد ياعتبار زين ارسال صورت در و شد نخواهد گرفته

  . شودياثر داده نم بيبه مدارك ناقص ترت -2
 دانشگاه نيا اطالع به عاًيسر را مراتب ستيبايحل سكونت و شماره تلفن اعالم شده، داوطلب مر آدرس مييدر صورت تغ -3

  . بود خواهد داوطلب خود عهده به امر نيا عواقب صورت نيا ريغ در. برساند
 اعالم يظامانت يروين فهيوظ معاونت توسط كه يخيتار در است الزم باشنديدفترچه آماده به خدمت م يكه دارا يداوطلبان -4
 خدمت از مرحله هر در ضوابط و طيشرا ريسا بودن دارا و شدن رفتهيپذ صورت در است يهيبد .شوند اعزام خدمت به شوديم

توانند با ارائه گواهي از محل خدمت خود مبني بر در حال انجام خدمت وظيفه هستند ميكه  يداوطلبان. شد خواهند صيترخ
   .متقاضي اين دوره شوندوظيفه خود را به پايان خواهند رساند،  خدمت 31/06/98اينكه تا تاريخ 

  .و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد يمدارك ارسال -5
ط فوق نبوده است ادامه يك از شرايل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يو تحص پذيرشچنانچه در هر مرحله از ثبت نام،  -6

  .رفتار خواهد شد يبا و به عمل آمده و طبق مقررات يريل او جلوگيتحص
   .تجديد نخواهند شدتمديد يا  و مصاحبهمهلت ارسال مدارك  -7
  : و تاريخ هاي مهم رشيپذنحوه  )د
از اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي شده و دفتر استعدادهاي درخشان و مدارك رسيده در مهلت مقرر توسط   -1

  . واجدين شرايط دعوت به مصاحبه خواهد شد
  .طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد زقبا ااتاريخ و محل مصاحبه متع - 2
نام به اداره تحصيالت جهت ثبت) متعاقبا اعالم خواهد شد(تاريخ مقرر ا بايست تشدگان مرحله مصاحبه علمي ميپذيرفته -3

گرديده و از نفرات ذخيره  ييكن تلق لمن كاندر صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، قبولي ايشا. مراجعه نمايند تكميلي دانشگاه
  . دعوت به ثبت نام خواهد شد

هر داوطلب مجاز است فقط در يك گرايش از آزمون شركت نمايد و طبعاً در صورت پذيرش نهائي، دروس آموزشي و موضوع  -6
  .نامه  دوره دكتري ايشان هم در همان گرايش خواهد بودپايان

  .خواهد بود 98-99سال تحصيلي  اوليان پذيرفته شده مطابق با برنامه نيمسال شروع كالسهاي دانشجو -7
*******. تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي سهند دفتر استعدادهاي درخشان و اداره*******   

  )آگهي پايان(


