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 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1396 بدون آزمون دکتري رفته شدگان دوره پذیاسامی            

 بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی سهند ) از طریق آیین نامه استعداد درخشان(بدون آزمون  دکتريبه اطالع داوطلبان ورود به دوره 

 237200/21و شماره  18/4/1393مورخ  67272/21هاي شماره می رساند، کلیه پرونده هاي واصله مطابق آیین نامه 

شده بررسی و دستور العمل اجرایی مصوب دانشگاه صنعتی سهند وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  16/12/93مورخ 

دانشگاه صنعتی   1396دکتري بدون آزمون مقطع در ادامه تحصیل جهت حائز شرایط افراد اسامی فهرست. است

  . گردد می اعالم ذیل شرح سهند به

  گرایش  رشته
  پذیرش ذخیره  پذیرش قطعی

  مهندسی برق
  -    فریبا امینی  قدرت 

  -  شبنم پاشایی  کنترل

    فاطمه مرعشی  مواد  مهندسی مواد

  مهندسی شیمی  مهندسی شیمی

  بهنام باقرزاده

  فرحناز کارآموز

  ناهیده جعفري

  

  کیهان کوزه گر غیاثی  ریحانه نیشاپوري  تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک

    بهاره رضوي  صنایع پلیمر  مهندسی پلیمر

    شراره کیان  بیو مکانیک  مهندسی پزشکی

به ذکر است اسامی داوطلبان حائز شرایط در پرتال سازمان سنجش درج خواهد شد و امکان لغو قبولی پس از  مالز

نچه هرکدام از متقاضیان تمایل به ادامه تحصیل از طریق سهمیه استعدادهاي درج در این پورتال وجود ندارد، لذا چنا

 15الزم است حداکثر تا مورخ درخشان در دانشگاه صنعتی سهند را نداشته و یا در سایر دانشگاهها پذیرفته شده اند، 

   .تحویل دهندهند نشگاه صنعتی سدفتر استعدادهاي درخشان داانصراف خود را به صورت مکتوب به  6139 شهریور

ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفته شدگان آزمون سراسري که متعاقبا از طریق سایت دانشگاه 

در ضمن ادامه تحصیل این افراد منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور . اعالم خواهد گردید، انجام خواهد شد

  0411-33459131:   تلفن پاسخگوئی به سواالت  .)مراجعه نمایید  www.sut.ac.irبراي اطالعات بیشتر به سایت( .می باشد

 niroomand@sut.ac.ir: ایمیل   041- 33443849: فکس، 

 ******* اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند****** 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


