بسمه تعالی

اطالعيه دانشگاه صنعتی سهند در خصوص مرحله ارزيابی تخصصی تكميل ظرفيت آزمون
دكتري سال 1931
با توجه به آيين نامه پذيرش دانشجو در دوره دكتري ( ،)PhDپذيرش دانشجو در اين آزمون شامل مصاحبه خواهد بود كه
اجراي اين مراحل مطابق با آيين نامه ابالغي شماره  11/17111مورخ  79/3/1صورت خواهد گرفت .مرحله اول مربوط به
سنجش علمي بوده كه برگزاري آزمون آن از طريق سازمان سنجش انجام ميگيرد و مرحله دوم آن شامل بررسي سوابق علمي
داوطلبان است كه توسط دانشگاههاي پذيرنده دانشجو صورت ميگيرد .در راستاي اجراي مرحله دوم موارد ذيل را به اطالع
داوطلبان ميرساند:
-1نحوه ثبت نام و حد نصاب دانشگاه:
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سننجش علمني) توسنط سنازمان سننجش آمنوزش
كشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نمودهاند ،در صورت دارا بودن حدنصاب مطابق كارنامه كدرشته
محلهاي انتخابي كه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است ميتوانند در مرحله تكميل ظرفيت
دانشگاه شركت نمايند.
بديهي است منحصرا داوطلباني ميتوانند در مرحله ارزيابي تخصصي هر كدرشته محل دانشگاه صنعتي سنهند شنركت
نمايند كه با توجه به كارنامه مذكور داراي حدنصاب در آن كدرشته محل ميباشند .شايان ذكر اسنت حدنصناب مزم
براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگر  17درصد و براي رزمندگان و مربيان حائز شرايط  07درصد حدنصاب اعالم شده
براي داوطلبان آزاد ميباشد كه وضعيت آنها در كارنامه درج شده است.
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-2برنامه زمانی ارزيابی تخصصی:
جدول -1كد رشته محلهاي مورد پذيرش دانشگاه صنعتی سهند و زمان مصاحبه براي شركت در مرحله ارزيابی تخصصی
كد
رشته
محل

كد رشته
امتحاني

نام گرايش

نام رشته امتحاني

نام دوره

ظرفيت

تاريخ مصاحيه

4572

4422

رياضي محض

آناليز

روزانه

1

1937/12/11

4117

4422

رياضي كاربردي

-

روزانه

5

1937/12/11

9117

4921

مهندسي برق

الكترونيك

روزانه

4

1937/23/41

9421

4921

مهندسي برق

قدرت

روزانه

1

1937/23/41

9913

4924

مهندسي عمران

ژئوتكنيك

بورس اعزام
به خارج

1

1937/23/41

9225

4924

مهندسي عمران

مهندسي آب و سازه هاي
هيدروليكي

روزانه

1

1937/23/41

9214

4924

مهندسي عمران

سواحل بنادر و سازه هاي دريايي

روزانه

4

1937/23/41

9295

4922

مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه مكانيك
جامدات

روزانه

4

1937/23/41

9122

4922

مهندسي معدن

اكتشاف مواد معدني

روزانه

4

1937/23/42

9119

4925

مهندسي پليمر

صنايع پليمر

روزانه

1

1937/23/42

9327

4921

مهندسي پزشكي

بيومكانيك

روزانه

4

1937/23/41

9321

4912

مهندسي نفت

مخازن

روزانه

4

1937/23/42

9339

4911

مهندسي شيمي

-

روزانه

7

1937/23/42

2224

4911

مهندسي شيمي

مهندسي پليمر

روزانه

1

1937/23/42

2221

4914

مهندسي فناوري
اطالعات

شبكه كامپيوتري

بورس اعزام
به خارج

1

1937/23/42

2172

4919

مهندسي مواد و
متالورژي

-

نوبت دوم

4

1937/23/42

-9شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
 -1احراز تمامي شرايط اعالمي در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نيمه متمركز دكتري سال  1371الزامي است.
 -2شركت در مصاحبه مطابق جدول زماني مندرج در اين اطالعيه براي تمامي متقاضيان براي پذيرش نهايي الزامني مني-
باشد.
 -3داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد يا بامتر از يكي از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري متناسن
با رشته و گرايش تحصيلي در دوره دكتري الزامي است.
 -9تحصيل در دوره دكتري تمام وقت بوده و مشمول كليه مقررات آموزشي وزارت متبوع و جناري در دانشنگاه صننعتي
سهند ميباشند .مطابق مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،پذيرفتهشدگان نهايي ملزم به سنرردن تعهند تحصنيل
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تمام وقت به دانشگاه براي كل مدت تحصيل دوره دكتري خواهند بود .لذا داوطلن

نبايند بنه موسسنه ديگنري تعهند

خدمت داشته يا در استخدام محل ديگري باشد.
تبصره :داوطلبان شاغل در وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام ،موافقت كتبي و بدون قيد و شرط
محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و در صورت قبولي در دوره دكتري آن را ارائه نمايند.

-4شرايط اختصاصی دانشگاه:
داوطلباني كه حائز حدنصاب مزم براي شركت در مرحله دوم آزمون (مطابق كارنامه كدرشته محل هناي انتخنابي منندرج
در سايت سازمان سنجش آموزش كشور) شدهاند ميتوانند در ارزيابي تخصصي دانشگاه (مصاحبه شفاهي) شركت نمايند.
 -1-9نمره مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) شامل مجموع امتيازات پژوهشي (حداكثر  31امتياز) ،امتيازات آموزشي
(حداكثر  21امتياز) و امتياز مصاحبه (حداكثر  97امتياز) ميباشد .نمره نهايي داوطل

به صورت ميانگين وزني نمره مرحله

اول (سنجش علمي سازمان) با تاثير  17درصد و نمره مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) با تاثير  77درصد محاسبه ميشود.
امتيازات پژوهشي ،آموزشي و مصاحبه داوطلبان طبق فرم شماره  2اين اطالعيه محاسبه ميشود.

 -1مدارك مورد نياز:
 -1فرم تکمیل شده تقاضای ثبت نام (فرم شماره )1
 -2اصل شناسنامه و كارت ملي و تصویر تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
 -3اصل و تصویر مدرك یا گواهي فراغت از تحصیل دوره كارشناسي ارشد با ذكر معدل
توجه  -معرفيشدگاني كه دانشجوی سال آخر دوره كارشناسي ارشد بودهاند ،ميبایست تا تاریخ 1315/10/30
فارغالتحصیل شده باشند.
 -4اصل و تصویر مدرك دوره كارشناسي
 -5اصل و تصویر مدرك و ریز نمرات دوره كارداني برای فارغ التحصیالن دوره كارشناسي ناپیوسته
تبصره  -1معرفيشدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك مندرج در بندهای  3تا  5فوق
نمي باشند ،الزم است اصل گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته
باشند.
 -6ریز نمرات مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
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تبصره :در صورتي كه ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد ،داوطلبان ميتوانند ریز
نمرات خود را به صورت غیر رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمایند كه در صورت قبولي ملزم به ارائه نسخه
تائید شده و رسمي آنها خواهند بود.
 -7اصل و تصویر گواهي نمره زبان از یکي از آزمونهای زبان انگلیسي با حداقل نمره  50از  }MSRT{ MCHEیا
معادل آن  060از تافل ) 60 ،(TOEFLاز تافل اینترنتي } 5/5 ،{Internet Basedاز  060 ،IELTSاز تولیمو
} 50 ،{TOLIMOاز آزمون زبان دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز كه بیش از  2سال از
تاریخ آن نگذشته باشد.
تبصره :متقاضیاني كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننمودهاند ،در صورت پذیرش ملزم به اخذ مدرك زبان با نمره الزم
تا  10مرداد  16هستند.
 -8تصویر كارت پایان خدمت یا مداركي كه مشخص كننده وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد باشد( .به استثنای
دانشجویان فعلي كارشناسي ارشد)
 -9پایان نامه كارشناسي و پایان نامه كارشناسي ارشد
 -11تصویر مقاالت پذیرفته شده در سمینارها ،كنفرانس های معتبر ،مجالت داخلي و خارجي معتبر
 -11تصویر گواهي ثبت اختراع داخلي و بین المللي
تبصره :در صورتي كه ثبت اختراع داخلي مورد تایید سازمانهای مرجع باشد ،تصویر مدارك مربوطه ارائه گردد.
 -12تصویر مدارك مربوط به سوابق علمي ،آموزشي ،پژوهشي و فعالیتهای فوق برنامه و افتخارات علمي (از قبیل
گواهي رتبه آزمون سراسری كارشناسي و كارشناسي ارشد ،گواهي رتبه تحصیلي ،گواهي مسابقات علمي بینالمللي
معتبر و كسب مقام در جشنواره خوارزمي)
 -13گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برای متقاضیان سهمیه رزمندگان
 -14اصل گواهي مبني بر اینکه فرد ،عضو هیات علمي رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي وزارت متبوع بوده با تایید
باالترین مقام مسئول برای متقاضیان سهمیه مربي
 -15اصل رسید بانکي واریز مبلغ  050/000ریال به حساب شماره  0512013903نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر
باجه دانشگاه صنعتي سهند كد  5120به نام درآمدهای اختصاصي اداره آموزش دانشگاه صنعتي سهند قابل پرداخت
در كلیه شعب بانك تجارت
تبصره :مبلغ واریزی تحت هیچ شرایطي مسترد نخواهد شد.
 -16تصویر كارنامه آزمون نیمه متمركز دكتری سال  15داوطلب
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 -17حداقل  2توصیه نامه علمي از اعضای هیات علمي مرتبط با دورههای كارشناسي و كارشناسي ارشد با الگوی
پیشنهادی فرم شماره 3
تبصره :حداقل یکي از توصیه نامهها باید از اساتید راهنمای پروژه كارشناسي ارشد دانشجو باشد.

 -6محل و نحوه برگزاري مصاحبه:
داوطلبان شركت كننده در آزمون كتبي ،ميبايست با همراه داشتن مدارك مذكور در بند  1اين اطالعيه از ساعت  3الی
 12روز مصاحبه (مطابق جدول شماره  )1جهت تشكيل پرونده به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه مراجعه نمايند .انجام
مصاحبه و بررسي مدارك آموزشي و پژوهشي پس از تشكيل پرونده در محل دانشكده مربوطه در دانشگاه صنعتي سهند
خواهد بود.
توجه:
 -1مصاحبه و بررسي مدارك داوطلبان صرفا در تاريخ مندرج در همين اطالعيه انجام خواهد شد و از داوطلباني كه در
تاريخي به غير از تاريخ اعالمي مراجعه نمايند ،به هيچ عنوان مصاحبه به عمل نخواهد آمد و از فرايند پذيرش دوره
دكتري حذف خواهند شد.
 -2كليه مدارك مورد لزوم ميبايست در روز مصاحبه ارائه گردند و مدارك ناقص يا مخدوش در محاسبه امتيازات
داوطل

لحاظ نخواهد شد.

 -3مدارك ارائه شده مسترد نخواهد شد.
 -9چنانچه در هر مرحله از بررسي مدارك ،ثبت نام و يا تحصيل مشخص گردد كه داوطل

واجد هر يک از شرايط فوق

نبوده است از بررسي مدارك ،ثبت نام و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد
شد.
 -1كليه داوطلباني كه تمامي مراحل ارزيابي تخصصي (بررسي سوابق علمي و مصاحبه) را با موفقيت به اتمام برسانند و در
رديف پذيرفته شدگان دانشگاه قرار گيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش آنها به صورت مشروط بوده و پذيرش نهايي
و قطعي منوط به تاييد صالحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.
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داوطلبان ميتوانند براي كسب اطالعات تكميلي به سايت دانشگاه به آدرس www.sut.ac.ir
مراجعه فرمايند .تلفن پاسخگوئي به سواالت 221 -99273191 :و  221-99273192ميباشد.
نشاني دانشگاه صنعتي سهند :تبريز ،شهر جديد سهند ،پرديس دانشگاه صنعتي سهند

اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه

6

بسمه تعالي

فرم شماره 1
اطالعات تحصيلي داوطلبان مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دكتري 59
داوطلب گرامي لطفا فرم زير را به دقت تكميل و به همراه مدارک الزم به دانشكده مربوطه تحويل دهيد.
* توجه :در ستون امتياز و خانههاي خاكستري رنگ چيزي نوشته نشود.

الف) مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:

وضعيت نظام وظيفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعيت تاهل:

تلفن تماس:

وضعيت اشتغال:

آدرس:

آدرس الكترونيكي:

رشته و گرايش انتخابي براي دوره دكتري:

نمره داوطلب در مرحله اول (سنجش عمومي سازمان):

سهميه متقاضي در آزمون دكتري :آزاد□ مربيان□ رزمندگان□ ايثارگران□

وضعيت پرونده (كامل /ناقص). :

.

توجه :كليه موارد ذكر شده در بندهاي «ب» و «ج» مندرج در اين پرسشنامه صرفاً با ارئه اصل مدرک معتبر قابل ارزيابي ميباشد.

ب) سوابق پژوهشي
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي
تعداد مقاالت چاپ شده/پذيرفته شده
مجالت ISI

علمي ترويجي

علمي پژوهشي

ساير موارد

همايش /كنگره

مشخصات مقاالت چاپ شده/پذيرفته شده
عنوان مقاله

عنوان مجله/همايش

نوع (،ISI

وضعيت

علمي

(چاپ

انتشار/

پژوهشي،

شده/

برگزاري

را با عالمت * مشخص

علمي ترويجي،

پذيرفته

و محل

فرماييد)

همايش)

شده)

آن
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سال

نام نويسندگان
(نويسنده مسئول مقاله

امتياز

جمع امتياز

 -2اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
عنوان اختراع

تاريخ ثبت

محل ثبت

امتياز

جمع امتياز

 -3جشنواره هاي علمي معتبر:
نهاد برگزار كننده

عنوان جشنواره

رت

تاريخ برگزاري

امتياز

به

جمع امتياز

 -4كتب (ترجمه يا تاليف)

عنوان كتاب

تاليف/

سال

تعداد

ترجمه

انتشا

صفحات

ناشر

نام نويسندگان به ترتيب ذكر

امتياز

شده روي جلد

ر

جمع امتياز

 -9پايان نامه:
مقطع

عنوان پايان نامه/پروژه

نام استاد/اساتيد راهنما
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نام استاد مشاور

نمره

امتياز

***

كارشناسي
كارشناسي ارشد

نمره كل امتياز پژوهشي داوطلب. :

.

ج) سوابق آموزشي
امتياز كارشناسي ارشد

امتياز

مقطع تحصيلي

كارشناسي

رشته-گرايش

***

***

نام دانشگاه

***

***

معدل كل
تاريخ شروع

***

***

تاريخ فارغالتحصيلي

***

***

طول دوره تحصيل

جمع امتياز

 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي:رديف

رتبه

نام المپياد

سال برگزيده شدن

امتياز

جمع امتياز

 مدرك زباننام آزمون

نمره كل امتياز آموزشي داوطلب. :

نمره اخذ شده

.

9

تاريخ آزمون

امتياز

لطفاً به سواالت ذيل بطور مختصر و روشن پاسخ دهيد.
 -1نام نرم افزارهاي تخصصي كامپيوتري (مانند MATLAB ،Autocad :و  ) ....را كه به آن تسلط داريد ،ذكر نماييد.
 -4هزينه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تامين خواهد شد؟

 -9آيا بورس تحصيلي دريافت كردهايد؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط كار در طي تحصيل شما چگونه است؟

 -2آيا براي شغل ديگري در كنار تحصيل خود برنامهريزي كردهايد؟
 -7در صورت نياز ميزان همكاري شما در دانشكده در زمينههايي مانند حل تمرين دروس ،تهيه دستور كار آزمايشگاههاي آموزشي ،همكاري اجرايي در
آزمايشگاههاي آموزشي يا پژوهشي و  ...به چه ميزان خواهد بود؟

 -2چه ويژگيهايي (علمي/عمومي /اخالقي) در خود ميبينيد كه در اين پرسشنامه سوال نشده است و فكر ميكنيد ميتواند در انتخاب شما تاثير داشته
باشد؟

 -5حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا را به ترتيب اولويت بنويسيد:
رديف

استاد

موضوع تخصصي

-1با چاپ چند مقاله علمي در طول دوره دكترا كار خود را مطلوب ارزيابي ميكنيد؟

مقاله كنفرانس بين المللي 

مقاله مجله  ISIيا علمي ،پژوهشي 

*پذيرش دانشجويان دكترا به صورت تمام وقت امكان پذير خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامي است.
مدارك الزم :كارنامه آزمون مرحله اول (سنجش علمي سازمان) ،ريز نمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،مدرك
زبان ،تاييديه جشنواره/المپياد ،تصوير مقاالت ،يك جلد از كتب ،گواهي و تاييديه ثبت اختراع ،توصيه نامهها ،خالصه سوابق ( )CVو . . .
10

نام و نام خانوادگي:

امضاء

تاريخ:

11

فرم شماره 4
نحوه ارزيابی تخصصی (مرحله دوم) آزمون دكتري
امتيازات پژوهشي ،آموزشي و مصاحبه داوطلبان طبق جداول  1تا  1محاسبه ميشود.
جدول  -1نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي (حداكثر  31امتياز)
رديف

حداكثر

نوع فعاليت

1

نحوه ارزيابی

امتياز

 1-1مقامت علمي-پژوهشي (داخلي و خارجي) مرتبط با رشته تحصيلي
 2-1گواهي ثبت اختراع مورد تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران

امتياز
مكتسبه

هر مقاله تا  1امتياز مطابق آيين نامه ارتقا22

 3-1برگزيدگي در جشنوارههاي علمي معتبر

گواهي ثبت اختراع بين المللي تا  1و داخلي تا 1امتياز
 -برگزيدگي داخلي تا  3و خارجي تا  1امتياز

2

مقامت علمي -ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي

1

هر مقاله تا  2امتياز مطابق آيين نامه ارتقا

3

مقامت چاپ شده در كنفرانسهاي معتبر (داخلي يا خارجي)

3

خارجي تا  2امتياز و داخلي  1امتياز

9

تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي

2

-

1

كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد

3

عالي تا  3و بسيارخوب تا  2امتياز

91

جمع

توضيح :در مقامت مستخرج از پايان نامه دانشجو ،چنانچه نام دانشجو بالفاصله پس از اساتيد كميته هدايت پايان نامه درج شده باشد ،امتياز
نفر اول به دانشجو تعلق ميگيرد.

جدول  -2نحوه محاسبه امتيازات آموزشي (حداكثر  21امتياز)
حداكثر

نحوه ارزيابی

رديف

6

معدل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي

6

مطابق رابطه 1

1

معدل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

1

مطابق رابطه 1

0

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي

2

مطابق جدول شماره 1

7

طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد

2

مطابق جدول شماره 1

17

برگزيدگان المريادهاي علمي دانشجويي

9

رتبه  1تا  9 =3امتياز ،رتبه  9تا  3 =6امتياز ،رتبه 1

11

مدرك زبان معتبر

6

نوع فعاليت

امتياز

امتياز
مكتسبه

تا  2 =7امتياز ،رتبه  17تا  1 =12امتياز
جمع

نحوه امتياز دهي به معدل و محل تحصيل داوطل

طبق جدول شماره 9

21

مطابق رابطه  1خواهد بود.
معدل  2 1 
 14 
  A
3  3
6




رابطه 1

در اين رابطه منظور از معدل همان معدل تراز اعالمي سازمان سنجش است كه با توجه به دانشگاه محل تحصيل و رشته امتحاني محاسبه شده
است و مقدار  Aبراي معدل كارشناسي  6و معدل كارشناسي ارشد  1ميباشد.
12

جدول  -3امتيازات مصاحبه (حداكثر  97امتياز)
رديف

حداكثر

شاخص ارزيابی

نحوه ارزيابی

امتياز

12

تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سوامت

17

13

همراستايي زمينه پژوهشي داوطل با اولويتهاي علمي اعضاي گروه

17

19

وسعت نظر ،نوآوري و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي

17

11

نحوه تعامل و توانايي فن بيان و انتقال مطال

17

جمع

امتياز
مكتسبه

40

جدول -9همترازي نمرات آزمونهاي ملي و بين المللي زبان انگليسي
)MSRT (MCHE

IELTS Equivalent

TOFEL IBT

TOFEL Computer

TOEFL PAPER+
TOLIMO

حداكثر امتياز

77-177

1-7/7

76-127

217-377

677-607

6

01-07

6/1-6/7

06-71

232-297

111-177

1/21

07-09

6-6/9

16-01

213-231

117-119

9 /1

11-17

1/1-1/7

66-11

176-212

121-197

3/11

17-19

1-1/9

16-61

113-176

177-129

3

61-67

9/1-9/7

96-11

112-112

911-977

2/21

67-69

9-9/9

36-91

133-111

917-919

1 /1

17-17

3/1-3/7

27-31

113-132

921-997

7/11

جدول  -1نحوه امتياز دهي طول مدت تحصيل
2

1

صفر

دوره

امتياز

كارشناسي

 0نيمسال و كمتر از آن

 7نيمسال

 17نيمسال و بيشتر از آن

كارشناسي ارشد

 9نيمسال

 1نيمسال

 6نيمسال و بيشتر از آن
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