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 دانشگاه صنعتي سهند 98 سال (Ph.D)دكتري تخصصيمقطع  آزمون نيمه متمركز معرفي شدگاندعوت به مصاحبه از  آگهي

د كه رسانميدانشگاه صنعتي سهند دكتري مقطع متمركز  نيمهآزمون به اطالع معرفي شدگان 
د انجام خواه مندرج در جدول انتهاي اين اطالعيهبرنامه زمانبندي مطابق مصاحبه اين افراد 

  گرفت.
آدرس:  به 13الي  9ساعت از براي هر رشته تاريخهاي مشخص شده بايست در داوطلبان مي

 .داداره تحصيالت تكميلي مراجعه نماين -پرديس دانشگاه صنعتي سهند-شهر جديد سهند-تبريز
مكان انجام مصاحبه پس از مراجعه اوليه به اداره تحصيالت تكميلي، دانشكده مربوطه 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 علوم، تحقيقات و ارشد يا باالتر از يكي از دانشگاه داشتن دانشنامه كارشناسي -1

  فنĤوري متناسب با رشته و گرايش تحصيلي در دوره دكتري،  
ــيـل  -2 ــي  تحص ــمول كليه مقررات آموزش  وزارت متبوع و جاري دردر دوره دكتري تمام وقت بوده و مش

 ييشدگان نهارفتهيذپ ،فناوريو  تحقيقاتمقررات وزارت علوم،  باشند. مطابقدانشـگاه صـنعتي سـهند مي   
ا لذخواهند بود. تعهد تحصـيل تمام وقت به دانشـگاه براي كل مدت تحصيل دوره دكتري   ملزم به سـپردن  

  .باشد ديگريدر استخدام محل  ياتعهد خدمت داشته موسسه ديگري به داوطلب نبايد 
 موافقت نام ثبت از قبل بايد دولتي نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان تبصره:
در صورت قبولي در   و دريافت تحصـيل  ادامه بر مبني را خود كار محل شـرط  و قيد بدون و كتبي

  .دنرا ارائه نماي آن دوره دكتري

 :مدارك الزم ) ب

  )1شماره  فرم، (نام ثبتشده 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

بايست تا تاريخ اند، ميشدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بودهمعرفي -توجه 
اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه اين دسته از داوطلبان بايد  .وندالتحصيل شفارغ 31/6/1398

دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا  39مطابق فرم مندرج در صفحه آموزش عالي محل اخذ مدرك 
  نمايند.را ارائه  هاي تحصيليدفترچه راهنماي انتخاب رشته 99فرم مندرج در صفحه 

 كارشناسيدوره اصل و تصوير مدرك  -4

 كارداني براي فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوستهدوره و ريز نمرات  مدركاصل و تصوير  -5
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 5 تا 3مندرج در بندهاي  شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مداركمعرفي -تبصره
باشند، الزم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را فوق نمي

  مراه داشته باشند.به ه
 ،ارشد يو كارشناس يز نمرات مقطع كارشناسير -6

در صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در دسترس نباشد، داوطلبان  تبصره:
صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در صورت ه ريز نمرات خود را ب توانندمي

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

 MCHEاز  50با حداقل نمره  يسيانگل زبان يهاآزمون از يكي از زبان نمره يگواهتصوير اصل و  -7

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

IELTS ،460 از توليمو {TOLIMO} باشد گذشتهن آن خيتار از سال 2 از شيب كه  

 اب زبان مدرك اخذ به ملزم رشيپذ صورت در اند،كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده متقاضياني تبصره:
  .هستند 98 داسفن 10تا  الزم نمره

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

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

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

 ،)يخوارزم جشنواره در مقام كسب و معتبر يالمللنيب يعلم

با  ارشد يو كارشناس يكارشناس يهامرتبط با دوره يات علميه ياز اعضا يعلمه نامه يتوص 2حداقل  -13
 ،)3شماره  فرم( الگوي پيشنهادي

 ها بايد از اساتيد راهنماي پروژه كارشناسي ارشد دانشجو باشد.تبصره: حداقل يكي از توصيه نامه

علوم، اصل گواهي مبني بر اينكه فرد، عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت   -14
 بوده با تاييد باالترين مقام مسئول براي متقاضيان سهميه مربيتحقيقات و فناوري 

به نام  950100004001075403018321IRشماره ريال به حساب  000/750اصل رسيد بانكي واريز مبلغ  -15
 390075454122700004010322220007مركزي با شناسه واريز نزد بانك عتي سهند دانشگاه صن

  : مبلغ واريزي تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.1 تبصره
گرايش باشند، ملزم به واريز  -: داوطلباني كه متقاضي شركت در مصاحبه در بيش از يك رشته 2تبصره 

  باشند.گرايش مي –هزينه جداگانه براي هر رشته 
: پرداخت مبلغ فوق از طريق كارتخوان اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه در روز مصاحبه 3تبصره 

  امكانپذير است.
 داوطلب 98تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال  -16
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  نكات مهم:  ج )
يا مخدوش در محاسبه  در روز مصاحبه ارائه گردند و مدارك ناقص ستيبايم ه مدارك مورد لزوميكل  1

  . امتيازات داوطلب لحاظ نخواهد شد
  مسترد نخواهد شد. ارائه شدهمدارك   ٢
ك از يل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يتحصيا ثبت نام و  بررسي مدارك،چنانچه در هر مرحله از   3

به عمل آمده و طبق مقررات  يريل او جلوگيادامه تحصبررسي مدارك، ثبت نام و يا  ط فوق نبوده است ازيشرا
  .رفتار خواهد شد يبا و
هاي تحصيالت تكميلي، مصاحبه و بررسي سوابق بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره  4

  پژوهشي به شرح زير است: –آموزشي، پژوهشي و فناوري در آزمون دكتري آموزشي 
 امتياز 20سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري:  -1

 امتياز 30علمي: مصاحبه  -2

  شود.محاسبه مي 2و مصاحبه داوطلبان طبق جداول مندرج در فرم شماره امتيازات سوابق 
  

  رشته رياضي كاربردي معرفي شدگانقابل توجه 
هر داوطلب صرفا مجاز به شركت در  زير انجام خواهد شد وجدول پذيرش دانشگاه در اين رشته به شرح 

  باشد.از گرايشهاي مذكور مي دو گرايشحداكثر مصاحبه 
كد رشته 
  محل

  عنوان رشته محل
كلظرفيت

  رشته محل
  توضيحات پذيرش

  محل مصاحبه و تحصيل

  10  رياضي كاربردي  2951

  نفر گرايش آناليز عددي 4

  دانشكده علوم پايه
معادالت ديفرانسيل  گرايشنفر  3

  و سيستمهاي ديناميكي

  عملياتنفر گرايش تحقيق در  3

  مهندسي شيميرشته  معرفي شدگانقابل توجه 
  زير انجام خواهد شد.پذيرش دانشگاه در اين رشته به شرح جدول 

كد رشته 
  محل

  عنوان رشته محل
كلظرفيت

  رشته محل
  توضيحات پذيرش

  محل مصاحبه و تحصيل

  10  مهندسي شيمي  4371
  نفر مهندسي شيمي 8

  دانشكده مهندسي شيمي

مهندسي  –نفر مهندسي شيمي  2
  پليمر

  دانشكده مهندسي پليمر



 

 4

 دانشگاه صنعتي سهند 98 سال (Ph.D)دكتري تخصصيمقطع  آزمون نيمه متمركز معرفي شدگاندعوت به مصاحبه از  آگهي

 www.sut.ac.irبراي كسب اطالعات تكميلي به سايت دانشگاه به آدرس توانند داوطلبان مي
  باشد.مي 041-33459130و  041 -33459131مايند. تلفن پاسخگوئي به سواالت: نمراجعه 

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

كد رشته 
  محل

نام  رشته*گرايش
  دوره

تاريخ 
  مصاحبه

 *جبرمحضرياضي  2812   تير 24-26  روزانه
 *اناليز محض رياضي 2849  تير 24-26  روزانه

 رياضي كاربردي 2951  تير 24-26  روزانه

 ها فيزيك *ذرات بنيادي ونظريه ميدان 3060  تير 16و  15 روزانه

 فيزيك *فيزيك پالسما 3093  تير 16و 15 روزانه

 ماده چگالفيزيك *فيزيك  3118  تير 16و  15  روزانه

 تير 16و  15  روزانه  فيزيك *فيزيك هسته اي 3163

 مهندسي برق *الكترونيك 3329   تير 31 روزانه
 مهندسي برق *مخابرات سيستم 3399  تير 31 روزانه

 مهندسي برق *قدرت 3474  تير 31 روزانه

 مهندسي برق *كنترل 3534  تير 31  روزانه

 مهندسي عمران *سازه 3579  تير 30  روزانه

 مهندسي عمران *ژئوتكنيك 3645  تير 30 روزانه

 سازه هاي هيدروليكيب وآمهندسي عمران * 3680  تير 30 روزانه

 مهندسي عمران *سواحل بنادروسازه هاي دريايي 3711  تير 30  روزانه

 طراحي كاربردي *مكانيك جامدات  - مهندسي مكانيك 3825   تير 15  روزانه
مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل  3880

 وارتعاشات

 تير 15 روزانه

 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي 3930  تير 16 روزانه

 مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني 4049   خرداد29 روزانه
 مهندسي معدن *فراوري موادمعدني 4074  خرداد 29  روزانه

 روزانه  مكانيك سنگمهندسي معدن * 4085  خرداد 29

 پليمر-مهندسي پليمر 4099  روزانه   تير 22
 مهندسي پزشكي *بيوالكتريك 4127   تير 10 روزانه
 مهندسي پزشكي *بيومكانيك 4141   تير 4  روزانه
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  تاريخ مصاحبه نام دوره  رشته*گرايش كد رشته محل

 مهندسي نفت *اكتشاف 4194   تير 1  روزانه
 مخازنمهندسي نفت * 4202  خرداد 29 روزانه

 بهره برداريمهندسي نفت * 4203  خرداد29 روزانه

4204   خرداد 29  روزانه  حفاريمهندسي نفت *

 متالورژي و مهندسي مواد 4324   تير 18  روزانه
 شيميمهندسي  4371   تير 22  روزانه

 
  


