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ایران کنفرانس

زمان ثبتنام در دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه شریف+شرایط و جدول  
رشتهها

  

مهلت ثبتنام در دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه صنعتی شریف برای شروع به تحصیل در نیمسال دوم 1392-93 اعلام
شد.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متقاضیان تحصیل در دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه
صنعتی شریف میتوانند  مدارک خود را به همراه فرم درخواست ورود بدون آزمون به دوره دکتری تکمیل  شده، از فردا

27 آبان ماه تا 11 آذر ماه به اداره استعدادهای درخشان  دانشگاه ارائه کنند.

  

دانشگاه صنعتی شریف در جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط  وزارت علوم از میان دانش
آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای  کشور تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری برای شروع به تحصیل

در نیمسال دوم  1392-93 به صورت بدون آزمون در رشتههای ذیل میپذیرد.

  

  زمینههای تخصصی  رشته  دانشکده        
  فیزیک  فیزیک    
  
  ریاضی محض، ریاضی کاربردی  ریاضی /علوم کامپیوتر  علوم ریاضی    
  الکترونیک، مخابرات (میدان)، مخابرات (سیستم)، قدرت، کنترل، مهندسی پزشکی  مهندسی برق  مهندسی برق    
  سازه، مهندسی زلزله، مکانیک خاک و پی، راه و ترابری،مهندسی آب، برنامه ریزی حمل و نقل، محیط زیست  مهندسی عمران  مهندسی عمران    
  طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)، طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات)، تبدیل انرژی، ساخت و تولید  مهندسی مکانیک /مهندسی دریا  مهندسی مکانیک    
  آئرودینامیک، پیشرانش، سازههای هوایی، مکانیک پرواز و کنترل ماهواره  مهندسی هوافضا  مهندسی هوافضا    
  مهندسی نرم افزار، معماری سیستمهای کامپیوتری، هوش مصنوعی، الگوریتم و محاسبات، فناوری اطلاعات  مهندسی کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر    
  مهندسی مواد و متالورژی  مهندسی و علم مواد    
  
  نفت و بهره برداری مخازن، مهندسی مخازن هیدروکربوری  مهندسی شیمی /مهندسی نفت  مهندسی شیمی و نفت    
  در کلیه زمینه ها  نانو فناوری  پژوهشکده علوم و فناوری نانو    
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توضیح: کلیه رشتههای تحصیلی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف فاقد گرایش است.

شرایط عمومی برای پذیرش درخواست داوطلبان  
  

داشتن مدرک کارشناسی پیوسته در رشته مرتبط با معدل حداقل17، داشتن مدرک  کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا
گواهی فراغت از تحصیل تا اول بهمن سال جاری  برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد با معدل حداقل 17

(بدون  احتساب نمره پایان نامه) برای ثبتنام الزامیست.

  

  

لازم به ذکر است، مدارک دورههای مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری برای ورودی بدون آزمون مورد پذیرش نخواهد
بود.

  

  

ارائه یک نسخه از مقالات چاپ یا پذیرفته شده در نشریات معتبر، با نامه  پذیرش مربوطه از جمله شرایط شرکت در این
دوره است، همچنین فقط پرونده  فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد دو سال اخیر قابل بررسی است و داوطلبان فقط 

میتوانند در یک رشته درخواست بدهند.

  

داشتن موارد زیر در پذیرش دانشجویان امتیاز محسوب میشود

  

  

- گواهی رتبه آزمون سراسری کارشناسی (زیر 100)

  

- گواهی رتبه آزمون سراسری کارشناسی ارشد (اول تا سوم در رشته)
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- گواهی رتبههای تحصیلی اول تا سوم (دوره کارشناسی در رشته مربوطه)

  

- گواهی رتبههای تحصیلی اول تا سوم (دوره کارشناسی ارشد در رشته مربوطه)

  

- گواهی مدالهای اخذ شده در المپیادهای دانشجویی (اول تا سوم)

  

- گواهی مدالهای اخذ شده در المپیادهای دانش آموزی (اول تا سوم کشوری یا بین المللی)

  

- داشتن گواهی رتبه اول جشنواره خوارزمی جوان

  

- داشتن گواهی رتبه اول تا سوم جشنواره بین المللی خوارزمی

  

- داشتن گواهی مدال یا رتبه در مسابقات علمی بین المللی معتبر (مورد تایید وزارت علوم)

  

- برگزیدگان مسابقات معتبر علمی بین المللی تیمی سخت افزاری و نرم افزاری

  

- سایر دستاوردهای علمی – پژوهشی به تشخیص کمیته تخصصی مربوطه در دانشگاه.

  

  

گفتنی است، پذیرش نهایی دانش آموختگان منوط به تایید وزارت علوم و سازمان سنجش است.
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