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 دانشگاه صنعتي سهند 94 سال (Ph.D)دكتري تخصصيمقطع  آزمون نيمه متمركز معرفي شدگاندعوت به مصاحبه از  آگهي               

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

رساند كه ميدانشگاه صنعتي سهند دكتري مقطع متمركز  نيمهآزمون به اطالع معرفي شدگان 
انجام خواهد  مطابق برنامه زمانبندي اعالمي سازمان سنجش آموزش كشورمصاحبه اين افراد 

  .گرفت
: به آدرس 15الي  9ساعت از براي هر رشته تاريخهاي مشخص شده بايست در داوطلبان مي

اداره تحصيالت تكميلي مراجعه  -پرديس دانشگاه صنعتي سهند-شهر جديد سهند-تبريز
مكان انجام مصاحبه پس از مراجعه اوليه به اداره تحصيالت تكميلي، دانشكده مربوطه  .نمايند

  . بوده و زمان مصاحبه به هيچ وجه تمديد يا تجديد نخواهد شد
 "دعوت شدگان به مصاحبه الزم برايو مدارك شرايط "

  : متقاضيانشرايط اختصاصي ) الف
هاي مورد تائيد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـĤوري    ارشد يا باالتر از يكي از دانشگاه داشتن دانشنامه كارشناسي - 1

  متناسب با رشته و گرايش تحصيلي در دوره دكتري، 
دانشگاه صـنعتي   وزارت متبوع و جاري دردر دوره دكتري تمام وقت بوده و مشمول كليه مقررات آموزشي  تحصيل -2

تعهـد تحصـيل   ملزم به سپردن  ييشدگان نهارفتهيذپ ،فناوريو  تحقيقاتمقررات وزارت علوم،  مطابق. باشندسهند مي
تعهد خدمت موسسه ديگري به لذا داوطلب نبايد . خواهند بودتمام وقت به دانشگاه براي كل مدت تحصيل دوره دكتري 

  .باشد ديگريدر استخدام محل  ياداشته 
قت  نام  ثبت از قبل بايد دولتي نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان :تبصره بي  مواف  و كت
را  آن دوره دكتـري در صورت قبـولي در    و دريافت تحصيل ادامه بر مبني را خود كار محل شرط و قيد بدون

  .دنارائه نماي

  :مدارك الزم ) ب

  ) 1شماره  فرم(، نام ثبت شده تقاضاي  تكميلفرم  - 1
   ،از تمام صفحاتو كارت ملي شناسنامه  تصويرصل و ا - 2

 با ذكر معدل،ارشد  يل دوره كارشناسيفراغت از تحص يگواهمدرك يا ر يتصواصل و  - 3

 31/6/1394بايست تا تاريخ  اند، مي شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده  معرفي - توجه 
  .باشند التحصيل شده  فارغ

 كارشناسيدوره اصل و تصوير مدرك  - 4

 كارداني براي فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوستهدوره و ريز نمرات مدرك اصل و تصوير  - 5

فوق  5 تا 3مندرج در بندهاي   شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك  معرفي - تبصره
اخذ مدرك را به همراه داشته باشند، الزم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل  نمي

  .باشند
 ،ارشد يو كارشناس يز نمرات مقطع كارشناسير - 6
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ريز  تواننددر صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در دسترس نباشد، داوطلبان مي :تبصره
قبولي ملزم به ارائه نسخه صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در صورت ه نمرات خود را ب

 .تائيد شده و رسمي آنها خواهند بود

يا  }MCHE }MSRTاز  50با حداقل نمره  يسيانگل زبان يهاآزمون از يكي از زبان نمره يگواهتصوير اصل و  - 7

از  IELTS ،460از  5/5، {Internet Based}از تافل اينترنتي  60، (TOEFL) از تافل 460معادل آن 

 2 از شيب كه از آزمون زبان دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تبريز 50، {TOLIMO} توليمو

  باشد گذشتهن آن خيتار از سال

تا  الزم نمره با زبان مدرك اخذ به ملزم رشيپذ صورت در اند،كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده متقاضياني :تبصره
  .هستند 94 دسفنا 20

 .پايان خدمت يا مداركي كه مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد باشدتصوير كارت  - 8

 ، ارشد يكارشناس پايان نامه و يان نامه كارشناسيپا - 9

 ،معتبر يو خارج يمجالت داخل كنفرانس هاي معتبر،، نارهايرفته شده در سميمقاالت پذ تصوير - 10

 ،تصوير گواهي ثبت اختراع داخلي و بين المللي - 11

  .گردد ئهدر صورتي كه ثبت اختراع داخلي مورد تاييد سازمانهاي مرجع باشد، تصوير مدارك مربوطه ارا :تبصره

 ليقب از( يعلم افتخارات و برنامه فوق يهاتيو فعال ي، پژوهشي، آموزشيمدارك مربوط به سوابق علم رتصوي - 12
 يالمللنيب يعلم مسابقات يگواه ،يليتحص رتبه يگواه ارشد، يكارشناس و يكارشناس يسراسر آزمون رتبه يگواه

 ،)يخوارزم جشنواره در مقام كسب و معتبر

 ، رزمندگان سهميهان يمتقاض يبر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برا يمعتبر مبن يگواه - 13

با الگوي  ارشد يو كارشناس يكارشناس يهامرتبط با دوره يات علميه ياز اعضا يه نامه علميتوص 2حداقل   - 14
 ،)4شماره  فرم (پيشنهادي

اصل گواهي مبني بر اينكه فرد، عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت متبوع بوده با تاييد   - 15
 باالترين مقام مسئول براي متقاضيان سهميه مربي

شعبه خسروشهر  نزد بانك تجارت 0592013843ريال به حساب شماره  000/300اصل رسيد بانكي واريز مبلغ   - 16
به نام درآمدهاي اختصاصي اداره آموزش دانشگاه صنعتي سهند قابل  5920باجه دانشگاه صنعتي سهند كد 

 پرداخت در كليه شعب بانك تجارت

  : نكات مهم )ج 
  . داشت دننخواه ياعتباردر روز مصاحبه ارائه گردند و مدارك ناقص  ستيبايم ه مدارك مورد لزوميكل -١
  .مسترد نخواهد شد ارائه شدهمدارك  -٢
ط فوق يك از شرايل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يتحصيا ثبت نام و  بررسي مدارك،چنانچه در هر مرحله از  - 3

رفتار خواهد  يبه عمل آمده و طبق مقررات با و يريل او جلوگيادامه تحصبررسي مدارك، ثبت نام و يا  نبوده است از
  .شد

. مراجعـه فرماينـد   www.sut.ac.irبراي كسب اطالعات تكميلي به سايت دانشگاه به آدرس 
  .باشدمي 041-33459130و  041 -33459131: تلفن پاسخگوئي به سواالت

  *******. اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي سهند.******* 


