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دانشگاه صنعتي سهند در راستاي تحقق رسالت خـود مبنـي بـر گسـترش دوره هـاي تحصـيالت       

 آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي 8ماده  بر اساس  92-93تكميلي براي سال تحصيلي
 مندرج شرايط و اصالحيه ها و 2/3/91و مورخ /22354به شماره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

   .ط دانشجوي دكتري مي پذيرديشرا واجد داوطلبان نيب از يرزرشته هاي  در هيالعاط نيا در
  

، صـنايع غـذايي، ترموسـينتيك، پديـده     بيوتكنولوژيگرايشهاي فرايندهاي جداسازي، (مهندسي شيمي -1
 )هندسي شيمي بدون گرايش، مفرايند، مهندسي محيط زيست مهندسيهاي انتقال، 

گـرايش مخـازن   -مهندسـي شـيمي   اكتشـاف نفـت،   حفاري و بهره برداري، هايگرايش( مهندسي نفت  -2
  )هيدروكربوري

 )بيوالكتريك ،بيومكانيك( مهندسي پزشكي - 3

  )گرايش پليمر-مهندسي شيميگرايشهاي صنايع پليمر، مهندسي پليمريزاسيون، (مهندسي پليمر  - 4

  )گرايشهاي استخراج، اكتشاف، مكانيك سنگ، فراوري مواد معدني( مهندسي معدن  - 5

ديناميـك  (طراحـي كـاربردي    ،)مكانيـك جامـدات  (گرايشـهاي طراحـي كـاربردي    ( مهندسي مكانيك - 6
  ) محركه خودرو، تبديل انرژي سيستم، )ارتعاشات

 )گرايشهاي خوردگي، شناسايي و انتخاب مواد فلزي، نانومواد، ريخته گريف جوشكاري( مهندسي مواد  - 7

  )هاي دريايي، خاك و پي، زلزلهگرايشهاي سازه، سازه( مهندسي عمران  - 8

 )گرايشهاي الكترونيك، قدرت، مخابرات سيستم، كنترل( برق مهندسي  - 9

گرايشهاي حالت جامد، ذرات بنيادي و نظريه ميـدانها، فيزيـك اتمـي و مولكـولي در زمينـه      ( فيزيك - 10
  )پالسما

 )گرايشهاي جبر، آناليز(محض  ياضير -11

  )گرايشهاي معادالت ديفرانسيل، آناليز عددي، تحقيق در عمليات(رياضي كاربردي  -12

  
و مدارك منـدرج در   5فرم شماره ( مذكور آئين نامهتسهيالت  ازمندي  مهلت ارسال تقاضاي بهره

 از مرحلـه مصـاحبه علمـي    شدگان بـه  يو معرف نتايج بررسي ها . مي باشد 21/3/92 حداكثر )آن
   . سايت دانشگاه اعالم خواهد شدوب طريق 
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به سايت دانشـگاه بـه آدرس    نامثبت هاي مندان براي كسب اطالعات تكميلي و دريافت فرم عالقه
 www.sut.ac.ir  فرمايندمراجعه . 

  
     0411-3459494،    0411-3459131،    0411-3459133:  تلفن پاسخگوئي به سواالت
*******. لي دانشگاه صنعتي سهنداداره تحصيالت تكمي.*******   

  
  

 دانشگاه صنعتي سهندبدون آزمون دكتري  متقاضيان دوره نحوه ثبت نام شرايط داوطلبان و  

 :  يط عموميشرا) الف 
  انون اساسي جمهوري اسالمي ايران پايبندي به ق - 1
  دارا بودن صالحيت عمومي - 2
 نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد  -3

  
  : شرايط اختصاصي داوطلبان )  ب
لوم، تحقيقات و فنĤوري متناسب با رشته هاي مورد تائيد وزارت عارشد  يا باالتر از يكي از دانشگاه داشتن دانش نامه كارشناسي -1

  و گرايش تحصيلي در دوره دكتري، 
  .اجازه شركت در آزمون را ندارند  دارندگان مدرك معادل  :1تبصره
تحصـيالت آنهـا بـه     31/06/92مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ دانشجويان نيمسال آخر   :2تبصره

شركت  راخوانفاز دانشگاه مربوطه در اين ) 2 شماره فرم( توانند با ارائه گواهيرسد نيز مي اتمام مي
  . نمايند

دانشگاه صـنعتي   وزارت متبوع و جاري درپذيرفته شدگان در دوره دكتري تمام وقت بوده و مشمول كليه مقررات آموزشي  -2
تعهد تحصيل تمام وقت پردن ملزم به س ييشدگان نهارفتهيذپ ،فناوريو  تحقيقاتمقررات وزارت علوم،  مطابق . باشندسهند مي

در  يـا تعهـد خـدمت داشـته    موسسه ديگري به لذا داوطلب نبايد . خواهند بودبه دانشگاه براي كل مدت تحصيل دوره دكتري 
  .باشد يديگراستخدام محل 
مربوطه از سازمان )  3فرم شماره(با داشتن معرفي نامه  مي توانند  هاي دولتيها و دستگاهشاغالن در سازمان :تبصره

  .شركت نمايند و  در صورت قبولي در آزمون بايد حكم مامور به تحصيل خود را ارائه نمايد ين فراخوانادر 
به شماره آئين نامه جديد ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  8ماده داشتن يكي از شرايط  -3

   2/3/91و مورخ /22354
  )21/3/92(ام و ارسال كليه مدارك الزم تا تاريخ مقرر ثبت نهاي تكميل فرم   -4
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  :نام مدارك الزم جهت ثبت) ج

  ) 5شماره  فرم(،  نام ثبت شده تقاضاي  تكميلفرم   - 1 
  شناسنامه از تمام صفحات  تصوير -2
 تمام رخ با ذكر مشخصات در پشت آنها 3×4قطعه عكس  چهار -3

 ) 7شماره  فرم(كار شناسي ارشد  گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره -4

 ) )ت- 1- 8(در صورت استفاده از بند(گواهي معتبر دال بر تائيد رتبه متقاضي در دوره كار شناسي  -5

 با ذكر معدل النيفارغ التحص يبرا يدوره كارشناساز ل يفراغت از تحص ير گواهيتصو -6

 با ذكر معدل النيتحصفارغ ال يارشد برا يدوره كارشناساز ل يفراغت از تحص ير گواهيتصو -7

 ) 2فرم(براي دانشجويان فعلي مقطع كارشناسي ارشد 13/60/29 گواهي فراغت از تحصيل تا تاريخ -8

در صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در ( ارشد يو كارشناس يز نمرات مقطع كارشناسير -9
صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در ه توانند ريز نمرات خود را بدسترس نباشد، داوطلبان مي

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

  آنها) IF(و ميزان ضريب تاثير  و مدارك مربوط به نمايه ملي يا بين المللي يك نسخه از مقاالت چاپ شده - 10
و ميزان  و مدارك مربوط به نمايه ملي يا بين المللياييديه پذيرش قطعي تيك نسخه از مقاالت در حال چاپ به همراه  - 11

 آنها) IF(ضريب تاثير 

 6فرم شماره از پايان نامه كارشناسي ارشد مطابق  مقاالت مستخرج يهگواهي تائيد  - 12

 يسيانگل زبان يهاآزمون از يكي از زبان نمره يگواهتصوير  - 13

}500≥TOLIMOE  MCHE ≥50,  TOEFL(IBT)≥68, IELTS ≥ 5.5 , (باشدن گذشته آن خيتار از سال 2 از شيب كه،  
تا  الزم نمره با زبان  مدرك اخذ به ملزم رشيپذ صورت در اند،كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده يداوطلبان :تبصره   

 تخصصي داوطلبان در هر صورت بايستي در آزمون زبان .هستند ) ماهدي  15( 92- 93 لواامتحانات نيمسال شروع 
 .شركت نمايند  امتحانياعالم شده در جدول 

 يبه استثنا(تصوير كارت پايان خدمت يا  مداركي كه مشخص كننده وضعيت  نظام وظيفه براي داوطلبان مرد باشد  - 14
 )ارشد يكارشناس يان فعليدانشجو

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند مي(، ارشد يكارشناس ن نامهايده پايچك و يان نامه كارشناسيده پايچك - 15

 )مصاحبه ارائه شود در روزتواند مي( كنفرانس هاي معتبر، ، نارهايرفته شده در سميمقاالت پذ تصوير - 16

 يگواه ليقب از( يعلم افتخارات و برنامه فوق يهاتيو فعال ي، پژوهشي، آموزشيمدارك مربوط به سوابق علم تصوير - 17
 و معتبر يالمللنيب يعلم مسابقات يگواه ،يليتحص رتبه يگواه ارشد، يكارشناس و يكارشناس يسراسر آزمون هرتب

 )مصاحبه ارائه شوددر روز تواند مي(  .... و يخوارزم جشنواره در مقام كسب

  رزمندگان سهميهان يمتقاض يبر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برا يمعتبر مبن يگواه - 18

با الگوي  ارشد يو كارشناس يكارشناس يهامرتبط با دوره يات علميه ياز اعضا يه نامه علميتوص 3حداقل   - 19
 ،)مصاحبه ارائه شودروز تواند مي( 4شماره  فرمپيشنهادي 
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 )3شماره  فرم(فرم تكميل شده توسط باالترين مقام سازمان براي داوطلبان شاغل متقاضي بورس دكتري  - 20

در  صنعتي سهنددانشگاه  اختصاصي يبه نام درآمدها الير 000/500به مبلغ  يد بانكياصل رس  - 21
خسروشهر باجه دانشگاه شعبه تجارت بانك نزد  0592013843 شماره) فراگير( جاري وجه حساب

  تجارته شعب بانك يقابل پرداخت در كل - 5920 كد - صنعتي سهند

  
  : نكات مهم -  د
 چيه تحت و باشد مهيضم تقاضانامه ارسال هنگام به ستيبايم)  17و  14،15، 13 بجز موارد(ه مدارك مورد لزوم يكل -1

  . داشت نخواهد ياعتبار زين ارسال صورت در و شد نخواهد گرفته ليتحو يمدرك مهلت يانقضا از پس يطيشرا
  . شوديب اثر داده نميبه مدارك ناقص ترت  -2
 دانشگاه نيا اطالع به عاًيسر را مراتب ستيباياعالم شده، داوطلب مر آدرس محل سكونت و شماره تلفن ييدر صورت تغ  -3

  . بود خواهد داوطلب خود عهده به امر نيا عواقب صورت نيا ريغ در. برساند
 يانتظام يروين فهيوظ معاونت توسط كه يخيتار در است الزم باشنديدفترچه آماده به خدمت م يكه دارا يداوطلبان -4

 از مرحله هر در ضوابط و طيشرا ريسا بودن دارا و شدن رفتهيپذ صورت در است يهيبد .شوند اعزام دمتخ به شوديم اعالم
توانند با ارائه گواهي از محل خدمت در حال انجام خدمت وظيفه هستند ميكه  يداوطلبان . شد خواهند صيترخ خدمت

   .متقاضي اين دوره شوندن خواهند رساند، خدمت وظيفه خود را به پايا 31/06/92خود مبني بر اينكه تا تاريخ 
  .و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد يمدارك ارسال -5
ط فوق نبوده است يك از شرايل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يو تحص پذيرشچنانچه در هر مرحله از ثبت نام،  -6

  .رفتار خواهد شد يبه عمل آمده و طبق مقررات با و يريل او جلوگيادامه تحص
   .تجديد نخواهند شد تمديد يا  و مصاحبهمهلت ارسال مدارك  -7

 
  : و تاريخ هاي مهم رشيپذنحوه  -  ه 
از اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي شده و دفتر استعدادهاي درخشان و مدارك رسيده در مهلت مقرر توسط   - 1

  . واجدين شرايط دعوت به مصاحبه خواهد شد
  .طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد زقبا اابه متعتاريخ و محل مصاح - 2
نام به اداره تحصيالت جهت ثبت) متعاقبا اعالم خواهد شد(تاريخ مقرر ا بايست تشدگان مرحله مصاحبه علمي ميپذيرفته - 3

گرديده و از نفرات  ييكن تلق لمدر صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، قبولي ايشان كان. مراجعه نمايند تكميلي دانشگاه
  . ذخيره دعوت به ثبت نام خواهد شد

هر داوطلب مجاز است فقط در يك گرايش از آزمون شركت نمايد و طبعاً در صورت پذيرش نهائي، دروس آموزشي و  - 6
  .نامه  دوره دكتري ايشان هم در همان گرايش خواهد بودموضوع پايان

  .خواهد بود 92-93سال تحصيلي  اولمطابق با برنامه نيمسال  شروع كالسهاي دانشجويان پذيرفته شده -7  
  

  )آگهي پايان(


