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 دانشگاه صنعتی سهند 97 سال (Ph.D)دکتري تخصصیمقطع  آزمون نیمه متمرکز معرفی شدگاندعوت به مصاحبه از  آگهی                 

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

رساند که میدانشگاه صنعتی سهند دکتري مقطع متمرکز  نیمهآزمون به اطالع معرفی شدگان 

انجام خواهد مندرج در جدول انتهاي این اطالعیه مطابق برنامه زمانبندي مصاحبه این افراد 

  .گرفت

: آدرس به 13الی  9ساعت از براي هر رشته تاریخهاي مشخص شده بایست در داوطلبان می

اداره تحصیالت تکمیلی مراجعه  -پردیس دانشگاه صنعتی سهند-شهر جدید سهند-تبریز

مکان انجام مصاحبه پس از مراجعه اولیه به اداره تحصیالت تکمیلی، دانشکده مربوطه  .نمایند

  . بوده و زمان مصاحبه به هیچ وجه تمدید یا تجدید نخواهد شد

  

 "دعوت شدگان به مصاحبه الزم برايو مدارك شرایط "

  : متقاضیانشرایط اختصاصی ) الف

هاي مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و ارشد یا باالتر از یکی از دانشگاه داشتن دانشنامه کارشناسی - 1

  فنآوري متناسب با رشته و گرایش تحصیلی در دوره دکتري، 

 وزارت متبـوع و جـاري در  در دوره دکتري تمام وقت بوده و مشمول کلیـه مقـررات آموزشـی     تحصیل -2

 ییشـدگان نهـا  رفتـه یذپ ،فناوريو  تحقیقاتمقررات وزارت علوم،  مطابق. باشنددانشگاه صنعتی سهند می

لـذا  . خواهنـد بـود  تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه براي کل مدت تحصیل دوره دکتري ملزم به سپردن 

  .باشد دیگريدر استخدام محل  یاتعهد خدمت داشته موسسه دیگري به داوطلب نباید 

 موافقت نام ثبت از قبل باید دولتی نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان :تبصره

در صـورت قبـولی در     و دریافت تحصیل ادامه بر مبنی را خود کار محل شرط و قید بدون و کتبی

  .دنرا ارائه نمای آن دوره دکتري

 :مدارك الزم ) ب

  )1شماره  فرم(، نام ثبتشده تقاضاي  تکمیلفرم  - 1

   ،از تمام صفحاتو کارت ملی شناسنامه  تصویرصل و ا -2

 با ذکر معدل،ارشد  یل دوره کارشناسیفراغت از تحص یگواهمدرك یا ر یتصواصل و  - 3

بایست تا تاریخ  اند، می شدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده  معرفی -توجه 

تأیید شده توسط دانشگاه یا اصل گواهی این دسته از داوطلبان باید  .وندالتحصیل ش فارغ 31/6/1397

دفترچه راهنماي شرکت در آزمون  39مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 

  .را ارائه نمایند هاي تحصیلی دفترچه راهنماي انتخاب رشته 94مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 

 کارشناسیدوره اصل و تصویر مدرك  - 4

 کاردانی براي فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوستهدوره ات و ریز نمرمدرك اصل و تصویر  -5
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 5 تا 3مندرج در بندهاي   شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك  معرفی -تبصره

باشند، الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك  فوق نمی

  .باشند را به همراه داشته

 ،ارشد یو کارشناس یز نمرات مقطع کارشناسیر - 6

در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد، داوطلبان  :تبصره

صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در صورت ه ریز نمرات خود را ب توانندمی

 .تائید شده و رسمی آنها خواهند بودقبولی ملزم به ارائه نسخه 

 MCHEاز  50با حداقل نمره  یسیانگل زبان يهاآزمون از یکی از زبان نمره یگواهتصویر اصل و  - 7

}MSRT{  از تافل 460یا معادل آن (TOEFL) ،60  از تافل اینترنتی{Internet Based} ،5/5  از

IELTS ،460 از تولیمو {TOLIMO} ،50  دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و از آزمون زبان

  باشد گذشتهن آن خیتار از سال 2 از شیب که دانشگاه تبریز

 با زبان مدرك اخذ به ملزم رشیپذ صورت در اند،که هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده متقاضیانی :تبصره

  .هستند 97 داسفن 10تا  الزم نمره

 .کننده وضعیت نظام وظیفه براي داوطلبان مرد باشدتصویر کارت پایان خدمت یا مدارکی که مشخص  -8

 ، ارشد یکارشناس پایان نامه و یان نامه کارشناسیپا -9

 ،معتبر یو خارج یمجالت داخل کنفرانس هاي معتبر،، نارهایرفته شده در سمیمقاالت پذ تصویر - 10

 ،تصویر گواهی ثبت اختراع داخلی و بین المللی -11

داخلی مورد تایید سازمانهاي مرجع باشد، تصویر مدارك مربوطه در صورتی که ثبت اختراع  :تبصره

  .گردد ئهارا

 از( یعلم افتخارات و برنامه فوق يهاتیو فعال ی، پژوهشی، آموزشیمدارك مربوط به سوابق علم رتصوی -12

 یگواه ،یلیتحص رتبه یگواه ارشد، یکارشناس و یکارشناس يسراسر آزمون رتبه یگواه لیقب

 ،)یخوارزم جشنواره در مقام کسب و معتبر یالمللنیب یعلم مسابقات

 ، رزمندگان سهمیهان یمتقاض يبر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برا یمعتبر مبن یگواه -13

با  ارشد یو کارشناس یکارشناس يهامرتبط با دوره یات علمیه ياز اعضا یه نامه علمیتوص 2حداقل   -14

 ،)3شماره  فرم( الگوي پیشنهادي

 .ها باید از اساتید راهنماي پروژه کارشناسی ارشد دانشجو باشدحداقل یکی از توصیه نامه: تبصره

علوم، اصل گواهی مبنی بر اینکه فرد، عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت   - 15

 بوده با تایید باالترین مقام مسئول براي متقاضیان سهمیه مربیتحقیقات و فناوري 

نزد بانک تجارت شعبه  0592013843ریال به حساب شماره  000/750رسید بانکی واریز مبلغ اصل  -16

به نام درآمدهاي اختصاصی اداره آموزش دانشگاه  5920خسروشهر باجه دانشگاه صنعتی سهند کد 

 صنعتی سهند قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت

  .شد مبلغ واریزي تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد: تبصره

 داوطلب 97تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  -17
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  : نکات مهم )ج 

یا مخدوش در  در روز مصاحبه ارائه گردند و مدارك ناقص ستیبایم ه مدارك مورد لزومیکل -  1

  . محاسبه امتیازات داوطلب لحاظ نخواهد شد

  .مسترد نخواهد شد ارائه شدهمدارك  -  ٢

ل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یتحصیا ثبت نام و  بررسی مدارك،چنانچه در هر مرحله از  -  3

به عمل آمده و طبق  يریل او جلوگیادامه تحصبررسی مدارك، ثبت نام و یا  ط فوق نبوده است ازیک از شرای

  .رفتار خواهد شد يمقررات با و

تحصیالت تکمیلی، مصاحبه و بررسی سوابق هاي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره  4

  :پژوهشی به شرح زیر است –آموزشی، پژوهشی و فناوري در آزمون دکتري آموزشی 

 امتیاز 20: سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري - 1

 امتیاز 30: مصاحبه علمی -2

  .شودمحاسبه می 2و مصاحبه داوطلبان طبق جداول مندرج در فرم شماره امتیازات سوابق 

  

  هاي ریاضی کاربردي گرایش آنالیز عددي و مهندسی شیمیرشته معرفی شدگانقابل توجه 

هر داوطلب صرفا مجاز  زیر انجام خواهد شد وجدول پذیرش دانشگاه در این دو کد رشته محل به شرح 

  .باشدبه شرکت در مصاحبه در یکی از گرایشهاي مذکور در هر کد رشته محل می

کد رشته 

  محل
  توضیحات پذیرش  ظرفیت  رشته محلعنوان 

  محل مصاحبه و تحصیل

2927  
ریاضی کاربردي گرایش 

  آنالیز عددي
7  

  دانشکده علوم پایه  نفر گرایش آنالیز عددي 2

نفر زمینه معادالت دیفرانسیل و  5

  سیستمهاي دینامیکی

  7  مهندسی شیمی  4319

  دانشکده مهندسی شیمی  نفر مهندسی شیمی 4

مهندسی  –نفر مهندسی شیمی  3

  پلیمر

  دانشکده مهندسی پلیمر

  

 معدن دوره بورس اعزام به خارج رشته مهندسی 4025قابل توجه معرفی شدگان کد رشته محل 

  استخراج مواد معدنی

دانشگاه در این کد رشته محل در زمینه استخراج زیرزمینی یا تونل سازي نسبت به جذب بورسیه اقدام 

  .خواهد کرد
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- پلیمر دوره بورس اعزام به خارج رشته مهندسی 4055قابل توجه معرفی شدگان کد رشته محل 

  فراورش

  .دهدانجام  ندینگ االستومرهاابر پایه کامپرساله دکتري خود را این رشته محل باید پذیرفته شده 

  

 www.sut.ac.irبراي کسب اطالعات تکمیلی به سایت دانشگاه به آدرس توانند داوطلبان می

  .باشدمی 041-33459130و  041 -33459131: تلفن پاسخگوئی به سواالت. مایندنمراجعه 

  *******. اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند.******* 

  

  تاریخ مصاحبه  نام دوره  گرایش*رشته  کد رشته محل

روزانه                         جبر                                                            *ریاضی  2773   تیر 13و  12

روزانه                         انالیز                                                         *ریاضی  2813   تیر 13و  12

روزانه                         نالیزعددي                                             ا*ریاضی کاربردي  2927   تیر 13و  12

روزانه                         تحقیق درعملیات                                         *ریاضی کاربردي  2948   تیر 13و  12

روزانه                         ذرات بنیادي ونظریه میدان ها                                    *فیزیک  3014  تیر 13و  12

روزانه                         فیزیک پالسما                                                   *فیزیک  3054  تیر 13و  12

بورس اعزام خارج                پالسماي تجربی                                           *مهندسی پالسما 3201   تیر 13و  12

روزانه                         الکترونیک                                                 *مهندسی برق  3283   تیر 12و  11

روزانه                         مخابرات سیستم                                             *مهندسی برق  3350   تیر 12و  11

روزانه                         قدرت                                                      *مهندسی برق  3421   تیر 12و  11

روزانه                         ل                                                     کنتر*مهندسی برق  3479   تیر 12و  11

روزانه                         سازه                                                    *مهندسی عمران  3523   تیر 12و  11

  تیر 12و  11  بورس اعزام خارج ژئوتکنیک لرزه اي                                        *مهندسی عمران  3579

روزانه                         ژئوتکنیک                                                *مهندسی عمران  3594   تیر 12و  11

روزانه                         اب وسازه هاي هیدرولیکی                                  *مهندسی عمران  3631   تیر 12و  11

روزانه                         سواحل بنادروسازه هاي دریایی                             *مهندسی عمران  3664   تیر 12و  11

روزانه                         راحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک جامداتط*مهندسی مکانیک  3789   تیر 13و  12

 
کد رشته 

  محل

  تاریخ مصاحبه  نام دوره  گرایش*رشته

نوبت دوم                       طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک جامدات*مهندسی مکانیک  3817   تیر 13و  12

طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک کنترل *مهندسی مکانیک  3852 روزانه                           تیر 13و  12
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 وارتعاشات       

روزانه                         تبدیل انرژي                                            *مهندسی مکانیک  3906   تیر 13و  12

روزانه                         شاف موادمعدنی                                         اکت*مهندسی معدن  4016   تیر 10و  9

بورس اعزام  استخراج موادمعدنی                                        *مهندسی معدن  4025

  خارج               

  تیر 10و  9

روزانه                         استخراج موادمعدنی                                        *مهندسی معدن  4027   تیر 10و  9

روزانه                         فراوري موادمعدنی                                         *مهندسی معدن  4037   تیر 10و  9

بورس اعزام  فراورش                                                   *مهندسی پلیمر 4055

  خارج               

  تیر 12و  11

روزانه                         فراورش                                                   *مهندسی پلیمر 4061  تیر 12و  11

روزانه                         نانوفناوري                                               *مهندسی پلیمر 4063  تیر 12و  11

نوبت دوم                       فراورش                                                   *مهندسی پلیمر 4070  تیر 12و  11

بورس اعزام  رنگ                                                      *مهندسی پلیمر 4072

  خارج               

 تیر 12و  11

بورس اعزام  بیوالکتریک                                              *مهندسی پزشکی  4091

  خارج               

  خرداد 19

روزانه                         بیوالکتریک                                              *مهندسی پزشکی  4102   خرداد 19

بورس اعزام  بیومکانیک                                               *مهندسی پزشکی  4113

  خارج               

  خرداد 5

روزانه                                                                        بیومکانیک*مهندسی پزشکی  4116   خرداد 5

روزانه                         اکتشاف                                                    *مهندسی نفت  4164   خرداد 30

روزانه                                                                                  -*مهندسی نفت  4170   خرداد 29و  28

متالورژي جوشکاري ومتالورژي *مهندسی موادومتالورژي  4264

 استخراجی             

بورس اعزام 

  خارج               

  تیر 12و  11

روزانه                                                                        -*مهندسی موادومتالورژي  4280   تیر 12و  11

روزانه                                                                                 -*مهندسی شیمی  4319   تیر 12و  11

روزانه                         ده هاي انتقال                                         پدی*مهندسی شیمی  4331   تیر 12و  11

روزانه                         فرایندهاي جداسازي                                        *مهندسی شیمی  4335   تیر 12و  11

  


