
در دوره دكتري  ممتازدانشجويان  بدون آزمون پذيرش آگهي

  1393 -94 لوابراي نيمسال 

  دانشگاه صنعتي شريف
در جهت حمايت از استعدادهاي درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علـوم،  دانشگاه صنعتي شريف 

تعـداد   كشـور هـاي  دانشـگاه آموختگان ممتاز دوره كارشناسي ارشد از ميان دانشتحقيقات و فناوري 
به صورت بدون  1393-94براي شروع به تحصيل در نيمسال اول محدودي دانشجو در مقطع دكتري 

  : پذيردهاي ذيل ميدر رشتهآزمون 
  

  هاي تخصصيزمينه  رشته  دانشكده
  شيمي فيزيك، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي معدني  شيمي  شيمي
    فيزيك  فيزيك
 رياضي  رياضيعلوم

  ترعلوم كامپيو 
 رياضي محض، رياضي كاربردي

 ،،مهندســي پزشــكي، قــدرت، كنترل)سيســتم(، مخــابرات)ميــدان(الكترونيــك، مخــابرات مهندسي برق  مهندسي برق
  سيستمهاي ديجيتال

ريزي حمـل و  سازه، مهندسي زلزله، مكانيك خاك و پي، راه و ترابري، مهندسي آب، برنامه مهندسي عمران  مهندسي عمران
  ستنقل، محيط زي

 مهندسي مكانيك  مهندسي مكانيك
  مهندسي دريا

، )ديناميـك، كنتـرل و ارتعاشـات   (، طراحي كاربردي )ديناميك جامدات(طراحي كاربردي
  تبديل انرژي ، ساخت و توليد

  هاي هوايي، مكانيك پرواز و كنترل ماهواره آئروديناميك، پيشرانش، سازه  مهندسي هوافضا  مهندسي هوافضا
    مهندسي صنايع  مهندسي صنايع

مهندســــــــــي  مهندسي كامپيوتر
  كامپيوتر

هاي كامپيوتري، هوش مصنوعي، الگوريتم و محاسبات، افزار، معماري سيستممهندسي نرم
  فناوري اطالعات

مهندســي مــواد و مهندسي و علم مواد
  متالورژي

 

مهندســي شــيمي و 
  نفت

 مهندسي شيمي
  مهندسي نفت

 
  سي مخازن هيدروكربورينفت و بهره برداري مخازن، مهند

پژوهشــكده علــوم و 
  فناوري نانو

 هادر كليه زمينه نانو فناوري

پی اچ دی تست ؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کلیه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



 
  هاي تخصصيزمينه  رشته  دانشكده
 مهندسي سيستمهاي انرژي  مهندسي انرژي

  ايمهندسي هسته
 

  
 مديريت  مديريت و اقتصاد

  علوم اقتصادي
  

  .ي شريف فاقد گرايش استهاي تحصيلي دوره دكترا در دانشگاه صنعتكليه رشته: توضيح
تكميـل   ورود بدون آزمون به دوره دكترا فرم درخواست توانند مدارك خود را به همراه متقاضيان مي

  .ارائه كننداداره استعدادهاي درخشان دانشگاه به  18/1/93تا  12/12/92 تاريخ شده از 

  :درخواست پذيرششرايط عمومي براي  –الف 
   17 حداقل با معدل ،در رشته مرتبطيوسته داشتن مدرك كارشناسي پ )1

بـراي   31/6/93يا گـواهي فراغـت از تحصـيل تـا     در رشته مرتبط داشتن مدرك كارشناسي ارشد ) 2
  )بدون احتساب نمره پايان نامه( 17 حداقل با معدل تحصيل كارشناسي ارشد دانشجويان شاغل به 

مـورد  بـدون آزمـون    وروديوري بـراي  يـا غيرحضـ   ، نيمه حضوريهاي مجازيمدارك دوره –تبصره 
هاي شيمي، علـوم كـامپيوتر و مهندسـي    همچنين صرفا در مورد داوطلبان رشته .نخواهد بود پذيرش

نخسـت دوره كارشناسـي   % 10داشته و جزء  5/16مواد، پرونده داوطلباني كه معدل كارشناسي باالي 
  .رشته خود باشند، قابل بررسي است

  .قابل بررسي است دو سال اخير كارشناسي ارشد التحصيالنپرونده فارغفقط  )3
  .توانند در يك رشته درخواست بدهندداوطلبان فقط مي) 4
  

  :ل پروندهيمدارك الزم جهت تشك -ب 
   يكارنامه كارشناس يكپ -1
 ارشد يكارنامه كارشناس يكپ -2

حـداكثر سـه   ( رشيمـه پـذ  همراه بـا نا در مجالت  ، يا پذيرفته شدهچاپ تمقاال ك نسخه ازي -3
 .)عنوان مقاله مجله قابل محاسبه است

    
  

 3از  2صفحه                                   

پی اچ دی تست ؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کلیه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



حـداكثر دو عنـوان   (هاي معتبر همراه با نامه ارائه يك نسخه از مقاالت ارائه شده در كنفرانس -4
 .)مقاله كنفرانس قابل محاسبه است

 .پژوهشي معتبر هاي افتخارات علمي و سوابقكپي گواهي -5

يـك نيمسـال مـدرك     ظرف مدتبه پذيرفته شدگان فرصت داده مي شود ( مدرك زبان يكپ - 6
 )پذيرش ارائه دهنداداره را به  مورد قبول دانشگاهزبان 

 1626360586هزار ريال به شماره حسـاب   800ر000ارسال اصل و كپي فيش واريزي مبلغ  -7
 .مديريت جمعداري آموزشهاي آزاد -بانك ملت 

 
  .در صورت واريز هزينه بررسي مدارك بدون توجه به شرايط اعالم شده مبلغ پرداختي عودت داده نخواهد شد: تذكر

  :گرددموارد زير در پذيرش دانشجويان امتياز محسوب مياشتن د
  )100ر يز(  يكارشناس يرتبه كنكور آزمون سراسر يگواه -1
 )در رشته اول تا سوم( ارشد  يكارشناس يرتبه كنكور آزمون سراسر يگواه -2

 )مربوطه در رشته يدوره كارشناس(سوم  يااول، دوم  يليتحص يرتبه ها يگواه -3

 )مربوطه در رشته ارشد يدوره كارشناس(سوم  يااول، دوم  يليتحص يرتبه ها يگواه -4

 )اول تا سوم(  ييدانشجو يادهايدر المپ اخذ شده  يهامدال يگواه -5

 )اول تا سوم( يدانش آموز ياادهيدر المپ اخذ شده يهامدال يگواه - 6

 جوان يمقام اول جشنواره خوارزم يگواهداشتن  -7

 يخوارزمالمللي بينرتبه اول تا سوم جشنواره  يگواه داشتن -8

 )مورد تاييد وزارت علوم(المللي معتبر   مدال يا رتبه در مسابقات علمي بين يگواهداشتن   -9

 افزاري نرم افزاري  و ي سختالمللي تيم علمي بينمعتبر مسابقات  گانزيدگبر -10

  .پژوهشي به تشخيص كميته تخصصي مربوطه در دانشگاه–ساير دستاوردهاي علمي   -11
  .شودبه مدارك ناقص ترتيب اثر داده نمي

سازمان (فناوري  وتحقيقات  ،دانش آموختگان منوط به تاييد وزارت علومنهايي پذيرش : توجه

  .خواهد بود) آموزش كشور سنجش

  ،اداره استعدادهاي درخشان-خ آزادي ـ دانشگاه صنعتي شريف ـ معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي : دفتر نشاني

  66165044:  تلفن.   201اتاق

 درخشان ياستعدادها  گروه جذب و هدايت                                                                 1458889694: كد پستي

  انشگاه صنعتي شريفد              
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