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 دانشگاه صنعتي سهند

   1402-1401سال  دكتري نيمه متمركزداوطلبان آزمون مصاحبه  اطالعيه

دانشگاه صنعتي سهند در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مورد نياز كشور و گسترش 
سنجش كشور، طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و مرزهاي دانش و فناوري از بين داوطلبان معرفي شده از سوي سازمان 

 براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه براي سال
علوم رياضي، فيزيك، مهندسي برق، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي  در رشته هاي 1401-1402تحصيلي 

از طريق آزمون نيمه متمركز معدن، مهندسي پليمر، مهندسي پزشكي، مهندسي نفت، مهندسي مواد و مهندسي شيمي 
اه را انتخاب نموده اين دانشگ هاي، كد رشته محلجاري سال لذا داوطلبان محترمي كه در آزمون دكتري .دانشجو مي پذيرد

آشنايي با فرآيند مصاحبه و اقدامات مورد نياز به دقت اطالعيه حاضر  به منظور وقصد شركت در مصاحبه اين دانشگاه را دارند
 .را مطالعه فرمايند

Uنحوه برگزاري جلسه مصاحبه 

همين  1شماره جدول مطابق براساس زمانبندي ارائه شده معرفي شده از سوي سازمان سنجش كشور  انمصاحبه داوطلب

مصاحبه تخصصي در تاريخ داوطلب در مصاحبه شفاهي و عدم حضور و  انجام خواهد گرفت حضوري به صورتاطالعيه و 

  باشدمي سهندبرنامه زماني به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذيرش در دانشگاه اين مندرج در 

U براي دعوت شدگان به مصاحبهمدارك الزم 

  1فرم شماره تكميل  -1

UتوجهU : ضروري است 1در فرم شماره داوطلب نوشتن شماره تماس و آدرس ايميل. 

 تصوير شناسنامه از تمام صفحات تصوير كارت ملي و  -2

 تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخص سازي وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد -3

UتوجهU : فرم مخصوص معدل براي دانشجويان داوطلبان مرد شاغل به تحصيل در صورت نداشتن مدرك فوق، مي توانند

فرم در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري سازمان (را ارسال كنند  سال آخر دوره كارشناسي ارشد



وجود دارد كه بايد توسط دانشگاه محل تحصيل تكميل گرديده و سپس توسط داوطلب  171صفحه  1401سنجش سال 
 )ارسال گردد

 كه در آن معدل دوره قيد شده باشد تصوير دانشنامه يا گواهي موقت دوره كارشناسي  -4

UتوجهU :تصوير نامه اعالم اتمام معافيت تحصيلي دوره كارشناسي به  مي توانند ،داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرك فوق
 .سازمان نظام وظيفه را ارسال كنند

 تصوير دانشنامه يا گواهي موقت دوره كارشناسي ارشد با ذكر معدل  -5

موجود در دفترچه  فرم مخصوص معدلتحصيل كه مدرك كارشناسي ارشد ندارند دانشجويان شاغل به براي : توجه

دكتري سازمان سنجش سال فرم در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي اين . جش بايد ارسال گرددسازمان سن
  )تكميل گرديده و سپس توسط داوطلب ارسال گردد وجود دارد كه بايد توسط دانشگاه محل تحصيل 151صفحه  1401

UتوجهU : تصوير نامه اعالم اتمام  مي توانند ،مدرك فوق در صورت نداشتنفارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان مرد
الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه . معافيت تحصيلي دوره كارشناسي ارشد به سازمان نظام وظيفه را ارسال كنند

 .ذكر و امضا نمايد

 ).در صورت وجود(كارداني براي فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته  هتصوير مدرك دور -7

 تصوير كارنامه مقطع كارشناسي -8

توانند ريز نمرات خود در صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در دسترس نباشد، داوطلبان مي: توجه
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

 كارنامه مقطع كارشناسي ارشد  تصوير -9

توانند ريز نمرات خود در صورتي كه ريز نمرات تائيد شده توسط دانشگاه محل تحصيل در دسترس نباشد، داوطلبان مي: توجه
شده و رسمي آنها  را به صورت غير رسمي و با ذكر تعهد صحت آنها ارائه نمايند كه در صورت قبولي ملزم به ارائه نسخه تائيد

 .خواهند بود

 ).در صورت وجود(تصوير كارنامه دوره كارداني براي فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته  -10

 پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد   -11



يا معادل  )MCHE )MSRTاز  50با حداقل نمره  انگليسي زبان هايآزمون از يكي از زبان نمره گواهيتصوير  -12

 تاريخ از سال 2 از بيش كه از توليمو 460 و  IELTSاز  5/5، از تافل اينترنتي 60، (TOEFL) كتبي از تافل 460آن 

 .باشد گذشتهن آن

UتوجهU :اسفند  10تا  الزم نمره با زبان مدرك اخذ به ملزم پذيرش صورت در اند،كه هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده داوطلباني
. هستند 1401

در ( كنفرانس هاي معتبريا پذيرفته شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي و يا مقاالت چاپ شده مستندات  -13

 .)صورت وجود

 .)در صورت وجود( گواهي ثبت اختراع داخلي و بين المللي تصوير-14

. مربوطه ارائه گرددهاي مرجع باشد، تصوير مدارك  در صورتي كه ثبت اختراع داخلي مورد تاييد سازمان: توجه

 آزمون رتبه گواهي قبيل از(پژوهشي و  علمي، آموزشي و افتخارات مدارك مربوط به سوابق تصوير -15

 گواهي ،دوران كارشناسي و كارشناسي ارشد تحصيلي رتبه گواهي ارشد، كارشناسي و كارشناسي سراسري

در ... (افتخارات حرفه اي و  ،)خوارزمي جشنواره در مقام كسب و معتبر الملليبين علمي مسابقاترتبه در 

 ).صورت وجود

 تاليف يا ترجمه شده توسط دانشجو) فيپا( اطالعات شناسنامه اي كتابتصوير جلد صفحه اول و صفحه  -16

 ).در صورت وجود(

مطابق  هاي كارشناسي و كارشناسي ارشدتوصيه نامه علمي از اعضاي هيات علمي مرتبط با دوره 2حداقل  -17

  فايل توصيه نامهدر الگوي پيشنهادي 

 .باشد داوطلبكارشناسي ارشد مقطع  پايان نامهاساتيد راهنماي /ها بايد از استادحداقل يكي از توصيه نامه: توجه

  1401سال  كارنامه اوليه آزمون دكتري -18

شاهد و ايثارگر و (هاي خاص  الزم است كليه داوطلبان تصوير هر گونه مدرك يا گواهي مرتبط با وضعيت -19

ارسال نمايند تا مطابق آيين نامه هاي جاري در مورد پرونده ايشان اقدام الزم  طبق بندهاي ذيل را...) مربي و 

بديهي است در صورت عدم ارسال مدارك الزم، هر گونه تجديد نظر پس از اعالم نتايج در مورد . صورت گيرد

 . هد بودپرونده داوطلبان امكان پذير نخوا

روگرفت حكم رسمي اشتغال به كار در دانشگاه ها براي مربيان هيات علمي و رو گرفت حكم كارگزيني : سهميه مربيان

 .براي كاركنان دولت الزامي است



رو گرفت كارت ايثارگري و يا گواهي معتبر از ارگان ذيربط براي اين گونه داوطلبان الزامي : سهميه ايثارگر و رزمنده

 .است

به نام  950100004001075403018321IRريال به حساب شماره  000/000/1با واريز مبلغ بانكي تصوير رسيد  -20

  390075454122700004010322220007دانشگاه صنعتي سهند نزد بانك مركزي با شناسه واريز 

 

 .مبلغ واريزي تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد: توجه

باشند، ملزم به واريز هزينه جداگانه براي هر  مي گرايشداوطلباني كه متقاضي شركت در مصاحبه بيش از يك  :1 توجه

 .جلسه مصاحبه خواهند بود

 .از طريق دستگاه كارتخوان در محل اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه مقدور است مذكورمبلغ  امكان پرداخت: 2توجه 

 

 :نكات مهم

  تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يك از يا ثبت نام و  بررسي مدارك،چنانچه در هر مرحله از

مدارك  ،و يا مدارك داوطلب مخدوش بوده يا به هر علت نبوده استقيد شده در اين اطالعيه شرايط 

جلوگيري به عمل در هر مرحله ادامه تحصيل او بررسي مدارك، ثبت نام و يا  از دستكاري شده باشد،

 .آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد

  نحوه محاسبه هاي تحصيالت تكميلي، سنجش و پذيرش دانشجو در دورهسازمان بر اساس قانون

 مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري در آزمون دكتريامتيازات داوطلب در مراحل 

 .پژوهشي به شرح زير است –آموزشي 

 امتياز 20: سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري -1

 امتياز 30: مصاحبه علمي -2

 زير انجام خواهد شد و به شرح جدول  2955رياضي كاربردي با كد رشته محل  پذيرش دانشگاه در رشته

الزم به ذكر  .باشدمي هاي رشته رياضي كاربرديگرايش تمامي مجاز به شركت در مصاحبه هر داوطلب 

هزينه هريك از مصاحبه ها توسط داوطلب است كه در صورت شركت داوطلب در بيش از يك مصاحبه، 

 .بايد واريز گردد

 

 توضيحات پذيرش ظرفيت كل  عنوان رشته محل كد رشته محل



 11 رياضي كاربردي 2955

 آناليز عددي گرايشنفر  7

 نفر گرايش معادالت ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميكي 1

 )بهينه سازي( نفر گرايش تحقيق در عمليات  3

 
 
 محل (مهندسي شيمي زمينهدر دو  4352با كد رشته محل  مهندسي شيمي پذيرش دانشگاه در رشته

مهندسي محل تحصيل دانشكده (گرايش پليمر مهندسي شيميو  )تحصيل دانشكده مهندسي شيمي

-مي هر دو گرايشمجاز به شركت در مصاحبه زير انجام خواهد شد و هر داوطلب به شرح جدول  )پليمر

الزم به ذكر است كه در صورت شركت داوطلب در بيش از يك مصاحبه، هزينه هريك از مصاحبه ها  .باشد

 .توسط داوطلب بايد واريز گردد

كد 

رشته 

 محل

عنوان رشته 

 محل

ظرفيت 

 كل 
 توضيحات پذيرش

دانشكده محاحبه كننده 

 و محل تحصيل دانشجو

4352 
مهندسي 

 شيمي
17 

 دانشكده مهندسي شيمي نفر رشته مهندسي شيمي 15

گرايش  نفر مهندسي شيمي- 2
 پليمر

 دانشكده مهندسي پليمر

 

 برخي تذكرات مهم

جداول دفترچه ثبت نام آزمون  مطابقمرتبط بوده و داوطلب و رشته فارغ التحصلي  بايد رشته امتحاني •
 .باشد) 1شماره (دكتري 

پس از طي مراحل تحصيلي دوره دانشجو و  انشگاه صنعتي سهند تمام وقت بودهدتحصيل در دوره دكتري  •
 .مربوطه فارغ التحصيل خواهند شد عنوان رشتهآموزشي و پژوهشي دكتري، فقط با 

ررات و آئين نامه هاي آموزشي دوره دكتري دانشگاه در مقطع دكتري تابع مجموعه مق تحصيل دانشجويان  •
 .صنعتي سهند و مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود

براي داوطلبان شاغل به تحصيل الزامي  31/06/1401فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد تا تاريخ  •
 .است

" takmili_sahand@sut.ac.ir"از طريق ايميل داوطلبان مي توانند در صورت نياز، سواالت خود را  •
ي با شماره تلفن هاي اداره تحصيالت تكميلي در صورت نياز مبرم در ساعات ادارمطرح نمايند همچنين 

 .تماس حاصل نماييد 041-33459127و  33459131-041



 .تلفن مطرح نمايند سواالت خود را از طريق ايميل يالطفا ، 19با توجه به شرايط همه گيري بيماري كوويد  •

 اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي سهند                                                                     

 

 

 )1جدول شماره (اطالعات تماس دانشكده هاي مختلفو  جلسه مصاحبه جدول زمان بندي

 ارسال گردد polymer@sut.ac.irبه آدرس ايميل  15/3/1401مدارك قبل از مصاحبه تا تاريخ *

 شماره تماس روز مصاحبه نام دانشكده
 ۳۳۴۵۹۰۷۲-۰۴۱ خرداد 25الي  24 رياضي كليه رشته گرايشهاي 

 ۳۳۴۵۹۰۷۲-۰۴۱ تير 7الي  6  كليه رشته گرايشهاي فيزيك
 ۳۳۴۵۹۳۵۲-۰۴۱ تيرماه 8 كنترل مهندسي برق-
 ۳۳۴۵۹۳۵۲-۰۴۱ تيرماه 14الي  13 قدرت مهندسي برق-
 ۳۳۴۵۹۳۵۲-۰۴۱ تيرماه 12 مخابرات مهندسي برق-
 ۳۳۴۵۹۳۵۲-۰۴۱ تيرماه 21 الكترونيك مهندسي برق-

 ۳۳۴۵۸۴۵۱-۰۴۱ تيرماه 1 مهندسي مكانيك
 ۳۳۴۵۹۳۵۷-۰۴۱ تيرماه 14 سازهمهندسي عمران-
 ۳۳۴۵۹۳۵۷-۰۴۱ تيرماه 11 ژئوتكنيكمهندسي عمران-
 ۳۳۴۵۹۳۵۷-۰۴۱ خرداد 24 آب و سازه هاي هيدروليكيمهندسي عمران-
 ۳۳۴۵۹۳۵۷-۰۴۱ خرداد 23 سواحل و بنادرمهندسي عمران-

 ۳۳۴۵۹۱۵۲-۰۴۱ تيرماه 15الي  14 مهندسي شيمي
 ۳۳۴۵۹۰۹۱-۰۴۱ خرداد 21 *مهندسي پليمر

 ۳۳۴۵۸۴۵۳-۰۴۱ خرداد 10 بيومكانيكمهندسي پزشكي-
 ۳۳۴۵۸۴۵۳-۰۴۱ خرداد 28 بيوالكتريكمهندسي پزشكي-

 ۳۳۴۵۹۴۹۰-۰۴۱ خرداد 25 مهندسي نفت
 ۳۳۴۵۹۴۳۱-۰۴۱ خرداد 29 مهندسي مواد

 ۳۳۴۵۹۲۸۸-۰۴۱ خرداد 21 مهندسي معدن

mailto:polymer@sut.ac.ir�

