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 دانشگاه صنعتی سهند

   1044-1041سال  دکتری نیمه متمرکزداوطلبان آزمون مصاحبه   -1شماره  اطالعیه

دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر تربیت متخصصین و محققین مورد نیاز کشور و گسترش 

سوی سازمان سنجش کشور، طبق مواد مندرج در این اطالعیه و مرزهای دانش و فناوری از بین داوطلبان معرفی شده از 

 براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای سال

علوم ریاضی، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی  در رشته های 1044-1041تحصیلی 

از طریق آزمون نیمه متمرکز معدن، مهندسی پلیمر، مهندسی پزشکی، مهندسی نفت، مهندسی مواد و مهندسی شیمی 

 اه را انتخاب نموده واین دانشگ های ، کد رشته محلجاری سال لذا داوطلبان محترمی که در آزمون دکتری .دانشجو می پذیرد

آشنایی با فرآیند مصاحبه و اقدامات مورد نیاز به دقت اطالعیه حاضر را  به منظور قصد شرکت در مصاحبه این دانشگاه را دارند

 .مطالعه فرمایند

 نحوه برگزاری جلسه مصاحبه

همین  1شماره جدول مطابق براساس زمانبندی ارائه شده معرفی شده از سوی سازمان سنجش کشور  انمصاحبه داوطلب

و  انجام خواهد گرفت (LMS) از طریق سامانه برگزاری جلسه مصاحبه الکترونیکی تصویری و مجازی به صورتاطالعیه و 

برنامه زمانی به منزله انصراف داوطلب از این مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در داوطلب در مصاحبه شفاهی و عدم حضور 

به نکات زیر در خصوص مصاحبه  لذا از داوطلبان محترم خواهشمند است .باشد می سهنددرخواست پذیرش در دانشگاه 

 .دکتری توجه نمایند

  به  راهنمای ورود فایلاطالعات و دستورالعمل مربوط به اتصال به سامانه برگزاری جلسه مصاحبه الکترونیکی در

 .آورده شده است سامانه الکترونیکی مصاحبه دکتری

  امکانات الزم برای برگزاری جلسه مصاحبه شامل کامپیوتر(مجهز به دوربین- webcam ) و اینترنت در روز

باشد و داوطلب الزم است قبل از روز مصاحبه از کارکرد صحیح تجهیزات مورد نیاز مصاحبه مجازی از  مصاحبه می

 .میکروفون، اینترنت و دوربین خود اطمینان حاصل نماید قبیل رایانه،



 ها اعالم و به نحو مقتضی به اطالع  اطالعات مربوط به زمان بندی دقیق جلسه مصاحبه متعاقباً از طریق دانشکده

 .داوطلبان محترم رسانده خواهد شد

 برای دعوت شدگان به مصاحبهمدارک الزم 

 

  تفکیک رشتهضروری است مدارک الزم را به  به غیر از دانشکده علوم پایهمحترم کلیه دانشکده ها داوطلبان- 

های  ارسال مدارک داوطلبان رشته گرایش .ارسال نمایند 1جدول شماره های  خود به آدرس ایمیل گرایش

های ریاضی و فیزیک برای  انجام خواهد گرفت و داوطلبان رشته گرایش LMSاز طریق سامانه  دانشکده علوم پایه

 .  مراجعه فرمایند( http://fa.sci.sut.ac.ir)اطالع از جزئیات این موضوع به وبسایت دانشکده علوم پایه 

  و نام رشته و  شماره موبایل، کد ملی، گیادنام و نام خانودر متن ایمیل ارسالی از طرف داوطلبان، بایستی

 .قید گرددکد رشته محل 

  لیه مدارک ارائه شده توسط داوطلب در جلسه ، اصل کارسال مدارک داوطلبان به صورت الکترونیکیبا توجه به

درصورت وجود هرگونه و  در هنگام ثبت نام از دانشجو اخذ خواهد شد (در صورت پذیرفته شدن)مصاحبه 

 .مغایرت، پذیرش دانشجو کان لم یکن تلقی خواهد گردید

  کلیه مدارک داوطلبان باید به صورت دو فرمت*.pdf  و یا*.jpg  ارسال گرددو با کیفیت مناسب قابل خواندن. 

  :ال نمایند به شرح زیر استمدارکی که الزم است داوطلبان از طریق ایمیل ارس

 .(ارسال این بند اجباری است) PDF فرمتدر  اطالعات تحصیلی -1فرم شماره و ارسال تکمیل  -1

 .ضروری است 1در فرم شماره داوطلب نوشتن شماره تماس و آدرس ایمیل : توجه

 .(ارسال این بند اجباری است)تصویر شناسنامه از تمام صفحات تصویر کارت ملی و  -2

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدرکی جهت مشخص سازی وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد -3

 .(ارسال این بند اجباری است)

فرم مخصوص معدل برای دانشجویان داوطلبان مرد شاغل به تحصیل در صورت نداشتن مدرک فوق، می توانند : توجه

فرم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری سازمان )را ارسال کنند  سال آخر دوره کارشناسی ارشد

وجود دارد که باید توسط دانشگاه محل تحصیل تکمیل گردیده و سپس توسط داوطلب  115صفحه  1044سنجش سال 

  (ارسال گردد

.باشد می  1مندرج در جدول  ،تاریخ مصاحبه داوطلبروز قبل از  5، حداکثر تا آخرین مهلت ارسال مدارک  

http://fa.sci.sut.ac.ir/


ارسال این بند اجباری )که در آن معدل دوره قید شده باشد تصویر دانشنامه یا گواهی موقت دوره کارشناسی  -0

 .(است

تصویر نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به  می توانند ،داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق: توجه

 .سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند

 .(ارسال این بند اجباری است) ذکر معدلتصویر دانشنامه یا گواهی موقت دوره کارشناسی ارشد با  -5

موجود در دفترچه سازمان  فرم مخصوص معدل تحصیل که مدرک کارشناسی ارشد ندارنددانشجویان شاغل به برای : توجه

 1044دکتری سازمان سنجش سال فرم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی این . سنجش باید ارسال گردد

  (تکمیل گردیده و سپس توسط داوطلب ارسال گردد وجود دارد که باید توسط دانشگاه محل تحصیل 115صفحه 

تصویر نامه اعالم اتمام  می توانند ،در صورت نداشتن مدرک فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان مرد : توجه

الزم است داوطلب معدل خود را در ذیل نامه . ل کنندمعافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد به سازمان نظام وظیفه را ارسا

 .ذکر و امضا نماید

 (.در صورت وجود)کاردانی برای فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته  هتصویر مدرک دور -6

 .(ارسال این بند اجباری است)تصویر کارنامه مقطع کارشناسی -7

توانند ریز نمرات خود دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد، داوطلبان میدر صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط : توجه

را به صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در صورت قبولی ملزم به ارائه نسخه تائید شده و رسمی آنها 

 .خواهند بود

 .(ارسال این بند اجباری است)کارنامه مقطع کارشناسی ارشد  تصویر -8

توانند ریز نمرات خود در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد، داوطلبان می: توجه

را به صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در صورت قبولی ملزم به ارائه نسخه تائید شده و رسمی آنها 

 .خواهند بود

 (.در صورت وجود)تصویر کارنامه دوره کاردانی برای فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته  -9

 .(ارسال این بند اجباری است) PDFفایل پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در فرمت  -14

یا معادل  MCHE (MSRT)از  54با حداقل نمره  انگلیسی زبان هایآزمون از یکی از زبان نمره گواهیتصویر  -11

 آن تاریخ از سال 2 از بیش که از تولیمو IELTS ،064از  5/5، از تافل اینترنتی 64، (TOEFL) کتبی از تافل 064آن 

 (.در صورت وجود)باشد گذشتهن



 اسفند 14تا  الزم نمره با زبان مدرک اخذ به ملزم پذیرش صورت در اند،که هنوز مدرک زبان را اخذ ننموده داوطلبانی: توجه

 .هستند 1044

در  کنفرانس های معتبریا پذیرفته شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی و یا مقاالت چاپ شده مستندات  -12

 .(در صورت وجود) PDF فایل قالب

 .(در صورت وجود) گواهی ثبت اختراع داخلی و بین المللی تصویر-13

 .های مرجع باشد، تصویر مدارک مربوطه ارائه گردد تایید سازماندر صورتی که ثبت اختراع داخلی مورد : توجه

 آزمون رتبه گواهی قبیل از)پژوهشی و  علمی، آموزشی و افتخارات مدارک مربوط به سوابق تصویر -10

 گواهی ،دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلی رتبه گواهی ارشد، کارشناسی و کارشناسی سراسری

در ... )افتخارات حرفه ای و  ،(خوارزمی جشنواره در مقام کسب و معتبر المللیبین علمی مسابقاترتبه در 

 (.صورت وجود

در ) تالیف یا ترجمه شده توسط دانشجو( فیپا) اطالعات شناسنامه ای کتابتصویر جلد صفحه اول و صفحه  -15

 (.صورت وجود

 های کارشناسی و کارشناسی ارشدمرتبط با دورهتوصیه نامه علمی از اعضای هیات علمی  2حداقل تصویر  -16

 .(ارسال این بند اجباری است) توصیه نامه -3فرم شماره در مطابق الگوی پیشنهادی 

 .باشد داوطلبکارشناسی ارشد مقطع  پایان نامهاساتید راهنمای /ها باید از استادحداقل یکی از توصیه نامه: توجه

 .(ارسال این بند اجباری است) 1044سال  کارنامه اولیه آزمون دکتری -17

شاهد و ایثارگر و )الزم است کلیه داوطلبان تصویر هر گونه مدرک یا گواهی مرتبط با وضعیت های خاص  -18

ارسال نمایند تا مطابق آیین نامه های جاری در مورد پرونده ایشان اقدام الزم  طبق بندهای ذیل را...( مربی و 

بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک الزم، هر گونه تجدید نظر پس از اعالم نتایج در مورد . صورت گیرد

 . پرونده داوطلبان امکان پذیر نخواهد بود

دانشگاه ها برای مربیان هیات علمی و رو گرفت حکم کارگزینی روگرفت حکم رسمی اشتغال به کار در : سهمیه مربیان

 .برای کارکنان دولت الزامی است

رو گرفت کارت ایثارگری و یا گواهی معتبر از ارگان ذیربط برای این گونه داوطلبان الزامی : سهمیه ایثارگر و رزمنده

 .است



به نام  954144440441475043418321IRریال به حساب شماره  444/944با واریز مبلغ بانکی تصویر رسید  -19

طریق لینک از  394475050122744440414322224447دانشگاه صنعتی سهند نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 

 پرداخت الکترونیکی زیر

http://95.80.164.112/sepAPI/public/ 

 .مبلغ واریزی تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد: توجه

جلسه باشند، ملزم به واریز هزینه جداگانه برای هر  می گرایشداوطلبانی که متقاضی شرکت در مصاحبه بیش از یک  :توجه

 .مصاحبه خواهند بود

  بندی جلسه مصاحبه و اطالعات تلفن و آدرس ایمیل دانشکده های مختلف جدول زمان. 1جدول شماره 

انجام خواهد گرفت  LMSاز طریق بارگذاری مدارک در سامانه ( های فیزیک و ریاضی رشته گرایش) علوم پایهارسال مدارک داوطلبان برای رشته های دانشکده  *

 .مراجعه فرمایند http://fa.sci.sut.ac.irبرای اطالع از جزئیات این موضوع به وبسایت دانشکده علوم پایه به آدرس محترم و داوطلبان 

 :نکات مهم

  تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از یا ثبت نام و  بررسی مدارک،چنانچه در هر مرحله از

مدارک  ،و یا مدارک داوطلب مخدوش بوده یا به هر علت نبوده استقید شده در این اطالعیه شرایط 

 ایمیلآدرس  شماره تماس روز مصاحبه نام دانشکده

 33459072-041 خرداد 19الی  18 (ریاضی و فیزیک) علوم پایه
انجام  LMSارسال مدارک از طریق سامانه 

 *خواهد گرفت

 control.ee@sut.ac.ir 33459352-041 خرداد 22شنبه  کنترل -مهندسی برق

 power.ee@sut.ac.ir 33459352-041 خرداد 22شنبه  قدرت -مهندسی برق

 communication.ee@sut.ac.ir 33459352-041 خرداد 22شنبه  مخابرات -مهندسی برق

 electronic.ee@sut.ac.ir 33459352-041 خرداد 22شنبه  الکترونیک -مهندسی برق

 info.bme@sut.ac.ir 33458453-041 خرداد 23 یکشنبه مهندسی پزشکی

 Polymer@sut.ac.ir 33459091-041 خرداد 29شنبه  مهندسی پلیمر

 Officeoilandgas@sut.ac.ir 33459490-041 تیر 1شنبه  سه مهندسی نفت

 grad_mech@sut.ac.ir 33458451-041 تیر 2چهارشنبه  مهندسی مکانیک

 Chemoffice@sut.ac.ir 33459152-041 تیر 2چهارشنبه  مهندسی شیمی

 office-mat@sut.ac.ir 33459431-041 تیر 2چهارشنبه  مهندسی مواد

ها  کلیه گرایش )مهندسی عمران

  (به غیر از گرایش سازه
 office-civil@sut.ac.ir 33459357-041 تیر 2چهارشنبه 

 Office-civil@sut.ac.ir 33459357-041 تیر 5شنبه  (گرایش سازه)مهندسی عمران

 mine2@sut.ac.ir 33459288-041 تیر 8سه شنبه  مهندسی معدن

http://fa.sci.sut.ac.ir/
mailto:control.ee@sut.ac.ir
mailto:power.ee@sut.ac.ir
mailto:grad_mech@sut.ac.ir
mailto:office-civil@sut.ac.ir


جلوگیری به عمل در هر مرحله ادامه تحصیل او بررسی مدارک، ثبت نام و یا  از دستکاری شده باشد،

 .آمده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد

  نحوه محاسبه های تحصیالت تکمیلی، سنجش و پذیرش دانشجو در دورهسازمان بر اساس قانون

 مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری در آزمون دکتریامتیازات داوطلب در مراحل 

 .پژوهشی به شرح زیر است –آموزشی 

 امتیاز 24: سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری -1

 امتیاز 34: مصاحبه علمی -2

 زیر انجام خواهد شد و به شرح جدول  2963ریاضی کاربردی با کد رشته محل  پذیرش دانشگاه در رشته

  .باشدمی های رشته ریاضی کاربردیگرایش تمامی مجاز به شرکت در مصاحبه هر داوطلب 

 

 مهندسی شیمی( الف زمینهدو در  0018با کد رشته محل  مهندسی شیمی پذیرش دانشگاه در رشته 

محل تحصیل دانشکده )گرایش پلیمر -مهندسی شیمی( بو  (محل تحصیل دانشکده مهندسی شیمی)

هر دو مجاز به شرکت در مصاحبه زیر انجام خواهد شد و هر داوطلب به شرح جدول  (مهندسی پلیمر

  .باشدمی گرایش

کد 

رشته 

 محل

عنوان رشته 

 محل

ظرفیت 

 کل
 توضیحات پذیرش

دانشکده محاحبه کننده 

 و محل تحصیل دانشجو
 آدرس ایمیل ارسال مدارک

 11 مهندسی شیمی 0014
 Chemoffice@sut.ac.ir دانشکده مهندسی شیمی نفر رشته مهندسی شیمی 15

 Polymer@sut.ac.ir دانشکده مهندسی پلیمر گرایش پلیمر -نفر مهندسی شیمی 2

 

 

 

 توضیحات پذیرش ظرفیت کل  عنوان رشته محل کد رشته محل

 12 ریاضی کاربردی 2692

 آنالیز عددی گرایشنفر  1

 نفر گرایش معادالت دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی 2

 (بهینه سازی) نفر گرایش تحقیق در عملیات  2



 برخی تذکرات مهم

 لی مطابق جداول دفترچه ثبت نام آزمون دکتری باشدیداوطلب و رشته فارغ التحص باید رشته امتحانی. 

 ها توسط داوطلب باید به  احبهدر صورت شرکت داوطلب در بیش از یک جلسه مصاحبه، هزینه هریک از مص

 .صورت جداگانه واریز گردد

  پس از طی مراحل تحصیلی دوره دانشجو و  ودهانشگاه صنعتی سهند تمام وقت بدتحصیل در دوره دکتری

 .مربوطه فارغ التحصیل خواهند شد عنوان رشتهآموزشی و پژوهشی دکتری، فقط با 

  در مقطع دکتری تابع مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره دکتری دانشگاه  تحصیل دانشجویان

 .ی خواهد بودصنعتی سهند و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناور

  برای داوطلبان شاغل به تحصیل الزامی  31/46/1044فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تا تاریخ

 .است

  ایمیل داوطلبان می توانند در صورت نیاز، سواالت خود را از طریق"phd_admission@sut.ac.ir " مطرح

تکمیلی  های اداره تحصیالت شماره تلفنی با در صورت نیاز مبرم در ساعات ادارهمچنین  .نمایند

 .تماس حاصل نمایید 401-33059127و  33059131-401

  در دانشگاه لطفا از هر گونه مراجعه حضوری ، داوطلبان 19با توجه به شرایط همه گیری بیماری کووید

 .خودداری نموده و سواالت خود را از طریق ایمیل یا تلفن مطرح نمایند

                                                               

 اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند                                                                                


