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ایران کنفرانس

دانشگاه شریف بدون آزمون دانشجوی دکتری میپذیرد  
  

دانشگاه صنعتی شریف در جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از میان دانشآموختگان ممتاز دوره کارشناسی  ارشد دانشگاههای کشور در مقطع دکتری بدون آزمون دانشجو میپذیرد.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، ثبتنام در رشتههای بدون آزمون  دکتری دانشگاه صنعتی شریف تا 18 فروردین ماه
سال آینده ادامه دارد و  متقاضیان میتوانند مدارک خود را به همراه فرم درخواست ورود بدون آزمون به  دوره دکترا

به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه کنند.

  

شرایط عمومی برای پذیرش درخواست: 

  

1)داشتن مدرک کارشناسی پیوسته در رشته مرتبط، با معدل حداقل 17

  

2)داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا گواهی فراغت از تحصیل تا 31/  6/ 93 برای دانشجویان شاغل به
تحصیل کارشناسی ارشد با معدل حداقل 17 (بدون  احتساب نمره پایان نامه)

  

تبصره- مدارک دورههای مجازی، نیمه حضوری یا غیرحضوری برای ورودی بدون  آزمون مورد پذیرش نخواهد بود.
همچنین صرفا در مورد داوطلبان رشتههای شیمی،  علوم کامپیوتر و مهندسی مواد، پرونده داوطلبانی که معدل کارشناسی

بالای  16.5 داشته و جزء 10 درصد نخست دوره کارشناسی رشته خود باشند، قابل بررسی  است.

  

3)فقط پرونده فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد دو سال اخیر قابل بررسی است.

  

4)داوطلبان فقط میتوانند در یک رشته درخواست بدهند.
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ب- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

  

1-کپی کارنامه کارشناسی

  

2-کپی کارنامه کارشناسی ارشد

  

3-یک نسخه از مقالات چاپ، یا پذیرفته شده د رمجلات همراه با نامه پذیرش (حداکثر سه عنوان مقاله مجله قابل محاسبه
است.)

  

4-یک نسخه از مقالات ارائه شده در کنفرانسهای معتبر همراه با نامه ارائه (حداکثر دو عنوان مقاله کنفرانس قابل محاسبه
است.)

  

5-کپی گواهیهای افتخارات علمی و سوابق پژوهشی معتبر.

  

6-کپی مدرک زبان (به پذیرفتهشدگان فرصت داده میشود ظرف مدت یک نیمسال مدرک زبان مورد قبول دانشگاه را
به اداره پذیرش ارائه دهند)

  

7-ارسال اصل و کپی فیش واریزی مبلغ 800.000 هزار ریال به شماره حساب 1626360586 بانک ملت- مدیریت
جمعداری آموزشهای آزاد.

  

تذکر: در صورت واریز هزینه بررسی مدارک بدون توجه به شرایط اعلام شده مبلغ پرداختی عودت داده نخواهد شد.

  

داشتن موارد زیر در پذیرش دانشجویان امتیاز محسوب میگردد:

  

1-گواهی رتبه کنکور آزمون سراسری کارشناسی (زیر 100)
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2-گواهی رتبه کنکور آزمون سراسری کارشناسی ارشد (اول تا سوم در رشته)

  

3-گواهی رتبههای تحصیلی اول، دوم یا سوم (دوره کارشناسی در رشته مربوطه)

  

4-گواهی رتبههای تحصیلی اول، دوم یا سوم (دوره کارشناسی ارشد در رشته مربوطه)

  

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

  

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

  

7-داشتن گواهی مقام اول جشنواره خوارزمی جوان

  

8-داشتن گواهی رتبه اول تا سوم جشنواره بینالمللی خوارزمی

  

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

  

10-برگزیدگان مسابقات معتبر علمی بینالمللی تیمی سختافزاری و نرمافزاری

  

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

  

گفتنی است، پذیرش نهایی دانشآموختگان منوط به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش
کشور) خواهد بود.
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