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دانشگاه صنعتی سهند با استناد بر آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري
وزارت علوو ،ت قیقاقووات و رنوواور (شووراره  62/27676موو،ر  2131/4/21و شووراره  62/617622موو،ر
 )31/26/22و دست،ر العرل اجرایی مص،ب دانشگاه صنعتی سهند و بخشنامه هرتراز معدل ها کارشناسوی و
کارشناسی ارشد در رشته هاي زير از بان داوطلبان واجد شرایط برا سال قیصوالی  32-37دانشوو،
دکتر بدون آزم،ن می پذیرد.
مهندسي شيمي (گرایش ها مهندسی شاری و مهندسی پلارر)
مهندسي نفت (گرایش مهندسی نفت و اکتشاف نفت)
مهندسي پليمر (گرایش ها رراورشت پلارریزاسا،ن و نان،رناور )
مهندسي معدن (گرایش ها استخراج م،اد معدنیت اکتشاف م،اد معدنیت مکاناک سنگ)
مهندسي مكانيك (گرایش ها طراحی کاربرد زمانه جامداتت دیناماک و کنترلت قبدیل انرژ )
مهندسي مواد
مهندسي برق (گرایش ها الکتروناکت قدرتت مخابرات ساستم و کنترل)
مهندسي عمران (گرایش ها سازهت ژئ،قکناکت مهندسی آب و سازه ها هادرولاکیت مهندسی س،احلت بنادر و سازه ها دریایی)
مهندسي پزشكي (گرایش ها با،مکاناک و با،الکتریک)
فيزيك (گرایش رازیک نظر )
رياضي محض (گرایش آنالاز)
رياضي كاربردي (گرایش ها آنالاز عدد ت معادالت دیفرانسال و قیقاق در عرلاات)
تذكرات مهم:
 -1الزم به ذكر است حداقل معدل كارشناسي داوطلبان بعد از همترازي بايد باالتر از  11و حداقل معدل كارشناسي ارشد بدون پايان نامهه
داوطلبان بعد از همترازي بايد باالتر از  11باشد .ضريب همترازي بر اساس رشته و دانشگاه متفاوت اسهت و از طريه پرتهال سهازمان
سنجش قابل محاسبه مي باشد .لذا داوطلبان مي توانند براي اطالع از معدل همتراز خود با تلفن هاي پاسخگويي ايهن اطالعيهه تمهاس
حاصل نمايند.
 -2طب اصالحيه  2/121121مورخ 49/1/22حداقل امتياز الزم از فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و مصاحبه طب آيين نامه  12مي باشد.

مهلت ارسال ققاضا بهرهمند از این قسهاالت حداکثر قا قاریخ  41/22/22می باشود .نتوای بررسوی هوا از
طریق سایت دانشگاه اعال خ،اهد شد .عالقه مندان برا کسب اطالعات قکرالی و دریارت رر ها ثبتنا بوه
سایت دانشگاه به آدرس  www.sut.ac.irمراجعه ررمایند .قلفن پاسخگ،ئی بوه سو،االت242-11413212 :ت
242-11413434
دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي سهند
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شرایط داوطلبان و نحوه ثبت نام متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند
الف) شرايط پذيرش
 – 1داشتن شرايط م ندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجوي دكتري بدون آزمون مصوب شوراي آموزشي و تحصيالت
تكميلي دانشگاه صنعتي سهند (به پيوست اطالعيه مراجعه شود)

ب) مدارک الزم جهت ثبت نام:
 -1فرم تكميل شده تقاضاي ثبت نام( ،فرم شماره ) 1
 -2تصوير شناسنامه و كارت ملي
 -2يك قطعه عكس  2×9تمام رخ الصاقي به فرم شماره 1
 -9تصوير گواهي فراغت از تحصيل از دوره كارشناسي براي فارغ التحصيالن با ذكر معدل
 -5تصوير گواهي فراغت از تحصيل از دوره كارشناسي ارشد براي فارغ التحصيالن با ذكر معدل
 -1گواهي تعهد فراغت از تحصيل تا تاريخ  41/21/21براي دانشجويان فعلي مقطع كارشناسي ارشد (فرم شماره )2
 -1ريز نمرات مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ( در صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در
دسترس نباشد ،داوطلبان ميتوانند ريز نمرات خود را به صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در
صورت قبولي ملزم به ارائه نسخه تائيد شده و رسمي آنها خواهند بود).
 -8يك نسخه از مقاالت علمي -پژوهشي (داخلي و خارجي) چاپ شده مرتبط با پايان نامه و مدارک مربوط به نمايه ملي يا بين
المللي و ميزان ضريب تاثير ( )IFآنها
 -4يك نسخه از مقاالت در حال چاپ به همراه تاييديه پذيرش قطعي و مدارک مربوط به نمايه ملي يا بين المللي و ميزان ضريب
تاثير ( )IFآنها
 -12گواهي تائيديه مقاالت مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد مطاب فرم شماره 2
 -11تصوير گواهي نمره زبان از يكي از آزمونهاي زبان انگليسي كه بيش از  2سال از تاريخ آن گذشته نباشد،
تبصره  :داوطلباني كه هنوز مدرک زبان را اخذ ننمودهاند ،در صورت پذيرش ملزم به ارائه مدرک زبان با نمره الزم تا 22
اسفند ماه  1241هستند.
 -12گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره كارشناسي ارشد (فرم شماره ( )9در صورت استفاده از تبصره ())1-2-1
 -12گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره كارشناسي (فرم شماره ( )9در صورت استفاده از تبصره ())1-2-1
 -19تصوير كارت پايان خدمت يا مداركي كه مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد باشد (به استثناي
دانشجويان فعلي كارشناسي ارشد)
 -15چكيده پايان نامه كارشناسي و چكيده پايان نامه كارشناسي ارشد( ،ميتواند در روز مصاحبه ارائه شود)
 -11تصوير مابقي مقاالت چاپ شده در مجالت علمي -ترويجي و كنفرانس هاي معتبر( ،ميتواند در روز مصاحبه ارائه شود)
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 -11تصوير ساير مدارک مربوط به جدول شماره  1و  2دستورالعمل (ميتواند در روز مصاحبه ارائه شود)
 -18حداقل  2توصيه نامه علمي از اعضاي هيات علمي مرتبط با دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد با الگوي پيشنهادي
فرم شماره ( 5ميتواند روز مصاحبه ارائه شود)،
تبصره :حداقل يكي از توصيه نامه ها بايد از اساتيد راهنماي پروژه كارشناسي ارشد دانشجو باشد.
 -14اصل رسيد بانكي به مبلغ  152/222ريال به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي سهند در وجه حساب جاري (فراگير)
شماره  2542212892نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر باجه دانشگاه صنعتي سهند -كد  -5422قابل پرداخت در كليه
شعب بانك تجارت

ج) نكات مهم:
 -2كليه مدارک مورد لزوم (به جز موارد  15تا  )18ميبايست به هنگام ارسال تقاضانامه ضميمه باشد و تحت هيچ شرايطي پس از
انقضاي مهلت مدركي تحويل گرفته نخواهد شد و در صورت ارسال نيز اعتباري نخواهد داشت.
 -6به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نميشود.
 -1در صورت تغيير آدرس محل سكونت و شماره تلفن اعالم شده ،داوطلب ميبايست مراتب را سريعاً به اطالع اين دانشگاه
برساند .در غير اين صورت عواقب اين امر به عهده خود داوطلب خواهد بود.
 -4داوطلباني كه داراي دفترچه آماده به خدمت ميباشند الزم است در تاريخي كه توسط معاونت وظيفه نيروي انتظامي اعالم
ميشود به خدمت اعزام شوند .بديهي است در صورت پذيرفته شدن و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط در هر مرحله از خدمت
ترخيص خواهند شد .داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه هستند ميتوانند با ارائه گواهي از محل خدمت خود مبني بر
اينكه تا تاريخ  41/21/21خدمت وظيفه خود را به پايان خواهند رساند ،متقاضي اين دوره شوند.
 -1مدارک ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
 -2چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،پذيرش و تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يك از شرايط فوق نبوده است ادامه
تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طب مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 -7مهلت ارسال مدارک و مصاحبه تمديد يا تجديد نخواهند شد.

د) نحوه پذيرش و تاريخ هاي مهم:
 -1مدارک رسيده در مهلت مقرر توسط دفتر استعدادهاي درخشان و اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي شده و از
واجدين شرايط دعوت به مصاحبه خواهد شد.
 -2تاريخ و محل مصاحبه متعاقبا از طري سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد.
 -2پذيرفتهشدگان مرحله مصاحبه علمي ميبايست تا تاريخ مقرر (متعاقبا اعالم خواهد شد) جهت ثبتنام به اداره تحصيالت
تكميلي دانشگاه مراجعه نمايند .در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ،قبولي ايشان كانلم يكن تلقي گرديده و از نفرات ذخيره
دعوت به ثبت نام خواهد شد.
 -1هر داوطلب مجاز است فقط در يك گرايش از آزمون شركت نمايد و طبعاً در صورت پذيرش نهائي ،دروس آموزشي و موضوع
پاياننامه دوره دكتري ايشان هم در همان گرايش خواهد بود.
 -1شروع كالسهاي دانشجويان پذيرفته شده مطاب با برنامه نيمسال اول سال تحصيلي  41-41خواهد بود.
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******* دفتر استعدادهاي درخشان و اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي سهند *******.
(پايان آگهي)
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