اطالعيه دانشگاه صنعت نفت در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي
آزمون نيمه متمركز دكتري سال 5931
با توجه به آئين نامه پذيرش دانشجو در دوره دكتري ( ،)Ph.Dپذيرش دانشجو در اين آزمون شامل اجراي فرآيند دو مرحله
اي خواهد بود كه اجراي اين مراحل مطابق با آيين نامه ابالغي شماره  11/17111مورخ  79/70/71صورت خواهد گرفت.
مرحله اول مربوط به سنجش علمي بوده كه برگزاري آزمون آن از طريق سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گيرد و
مرحله دوم آن شامل بررسي سوابق علمي داوطلبان است كه توسط دانشگاههاي پذيرنده دانشجو صورت مي گيرد .در
راستاي اجراي مرحله دوم موارد ذيل را به اطالع داوطلبان مي رساند:

 .5حدنصاب سنجش علمي
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سنجش علمي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور
صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهاي اعالم شده در جدول ( )1مي توانند از تاريخ  79/70/11الي 79/70/10
نسبت به ارسال فرم هاي درخواست پذيرش و مشخصات فردي به آدرس پست الكترونيكي  pgo@put.ac.irاقدام
نمايند .ارسال فرم هاي مزبور به منزله درخواست ثبت نام براي ارزيابي تخصصي محسوب مي گردد .بديهي است
داوطلباني مي توانند جهت ارزيابي تخصصي در هر كد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمايند كه نمره كل مندرج در
كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال  1079آنها در رشته امتحاني مربوطه مساوي يا باالتر از حدنصاب اعالمي در
سايت سازمان سنجش آموزش كشور باشد.
شايان ذكر است حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگر  17درصد و براي داوطلبان داراي سهميه رزمندگان و
مربيان حائز شرايط  07درصد حد نصاب اعالم شده براي داوطلبان آزاد خواهد بود.

 .2برنامه زماني ارزيابي تخصصي
جدول شماره ( :)1كد رشته محلهاي مورد پذيرش دانشگاه صنعت نفت و تاريخ هاي مراجعه حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي
كد رشته

كد رشته

محل

امتحاني

0799
0700

0017
0011

نام رشته امتحاني

مهندسي نفت
مهندسي شيمي

كد

نام

گرايش

گرايش

-

-

-

-

كد دوره

نام دوره

ظرفيت

1
1

روزانه
روزانه

9
0

تاريخ آزمون
كتبي

تاريخ مصاحبه

 07ارديبهشت

19و 11خرداد

 07ارديبهشت

19و 11خرداد

محل
تحصيل

اهواز
اهواز

 .9مدارك مورد نياز:
 تكميل فرم شماره ( 1در شيوه نامه اجرايي) اصل شناسنامه و كارت ملي و تصويري از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1079 اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و تائيديه ريزنمرات هر دو مقطعتبصره -1آن دسته از داوطلبان كه فارغ التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي باشند عالوه بر اصل مدرك
كارشناسي ناپيوسته مي بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.
تبصره -2آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ  79/79/01در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري
حرفه اي فارغ التحصيل خواهند شد ،مي بايست اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل ،مربوط به معدل
واحدهاي گذرانده تا تاريخ  79/11/07را همراه داشته و ارائه نمايند.
 تمامي مدارك آپلود شده در فرم شماره 1 كپي فيش بانكي به مبلغ  000/000ريال بابت هزينه آزمون مصاحبه به شماره حساب 1051051421بانك تجارت شعبه مركزي آبادان (كد )17917
 اصل حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
 دفترچه صحافي شده شامل فرم مشخصات فردي و كليه مستندات مربوط به سوابق علمي ،آموزشي و پژوهشي وتحقيقاتي

 .4شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان
 احراز تمامي شرايط اعالمي در دفترچه شماره ( )1و ( )0آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1079 .1شرايط اختصاصي دانشگاه:
بدينوسيله به اطالع داوطلبان محترم دوره هاي دكتراي تخصصي مي رساند ،پذيرش دانشجو در دانشگاه صنعت نفت بر
اساس نمره آزمون كتبي(كه توسط دانشگاه برگزار خواهد شد) ،سوابق تحصيلي(آموزشي و پژوهشي) و مصاحبه در
رشته هاي مهندسي نفت(كد  )2110و مهندسي شيمي(كد  )2111به صورت ورودي از نوع روزانه صورت مي
پذيرد.
زمان برگزاري آزمون كتبي:
زمان برگزاري ازمون كتبي در رشته هاي مهندسي نفت و مهندسي شيمي به شرح ذيل اعالم مي گردد:
 دكتراي مهندسي نفت
 صبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه 99/22/29
 دكتراي مهندسي شيمي
 صبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه 99/22/29
عناوين و ضرايب امتحاني:
كد رشته امتحاني

نام رشته امتحاني

عناوين و ضرايب امتحاني

0017

مهندسي نفت

جريان در محيط متخلخل ،چاه آزمايي ،مهندسي حفاري ،مهندسي مخزن ،مهندسي
بهره برداري (كليه دروس داراي ضرايب امتحاني يكسان مي باشند)

0011

مهندسي شيمي

چهار عنوان از عتاوين ذيل به انتخاب داوطلب:
انتقال جرم پيشرفته ،انتقال حرارت پيشرفته ،ترموديناميك پيشرفته ،مكانيك سياالت
پيشرفته ،طراحي راكتور پيشرفته(كليه دروس داراي ضرايب امتحاني يكسان مي باشند)

زمان انجام مصاحبه تخصصي:
پس از برگزاري آزمون كتبي و اعالم نتايج اوليه در بازه زماني  79/70/70الي  ،79/70/77از داوطلبان حائز شرايط جهت
شركت در مصاحبه تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد .كليه دعوت شدگان به مصاحبه تخصصي بايد در تاريخ هاي
يكشنبه و دوشنبه  14و  11خردادماه مطابق جدول زماني اعالم شده توسط دانشگاه(كه متعاقباً به اطالع داوطلبان
محترم رسانيده خواهد شد) جهت انجام مصاحبه به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

 .6محل برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه :
محل برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه به شرح ذيل اعالم مي گردد:
اهواز -ابتداي جاده آبادان -دانشكده نفت اهواز -گروه مهندسي نفت (تلفن تماس )79109991717 :و گروه مهندسي
شيمي (تلفن تماس)79109997090 :

 .7روال اجرايي اعالم نتايج توسط دانشگاه:
پس از انجام مصاحبه تخصصي با كليه دعوت شدگان و بررسي دقيق سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبان مذكور ،نتايج
اوليه در بازه زماني  79/79/70الي  79/79/11از طريق سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه به اطالع داوطلبان رسانده مي
شود .نتايج بر اساس نمره آزمون كتبي دانشگاه ( ،)%07سوابق آموزشي( ،)%07سوابق پژوهشي( ،)%07و مصاحبه
تخصصي( )%07محاسبه و اعالم مي گردد .همچنين عالوه بر پذيرفته شدگان اصلي ،اسامي تعدادي از داوطلبان به عنوان
رزرو قبولي نيز مشخص مي شود.

 اخذ تعهد از پذيرفته شدگان و درج اسامي در پورتال سازمان سنجش آموزش كشور
الزم است كليه پذيرفته شدگان اوليه در بازه زماني  79/79/10الي  79/79/10به تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعت نفت
مراجعه و ضمن ثبت نام اوليه نسبت به ارائه تعهد مبني بر ثبت نام در اين دانشگاه و عدم ثبت نام در دانشگاه ديگر اقدام
نمايند .صرفاً اسامي داوطلباني وارد پورتال سازمان سنجش آموزش كشور مي شود كه نسبت به ارائه تعهد مذكور اقدام

نموده باشند .عدم ارائه تعهد در اين بازه زماني به منزله انصراف از قبولي در اين دانشگاه مي باشد و دانشگاه مخير است تا
نسبت به ثبت نام از پذيرفته شدگان رزرو اقدام نمايد.
در صورت عدم تكميل ظرفيت اعالم شده توسط دانشگاه در بازه زماني فوق الذكر ،نسبت به ثبت نام و اخذ تعهد از پذيرفته
شدگان رزرو در بازه زماني  79/79/00الي  79/79/09اقدام خواهد شد و اسامي پذيرفته شدگان نهايي در پورتال سازمان
سنجش آموزش كشور تثبيت و نهايي مي گردد .الزم به ذكر است كه از تاريخ  79/79/09امكان هيچگونه تغييري در
اطالعات وارد شده در پورتال سازمان سنجش آموزش كشور وجود نخواهد داشت.

تذكر مهم :كليه داوطلباني كه مرحله بررسي سوابق علمي و ارزيابي تخصصي را با موفقت به اتمام برسانند و در رديف
پذيرفته شدگان دانشگاه قرار گيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش آنها به صورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي
منوط به تاييد صالحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.

باسمه تعالي

دانشگاه صنعت نفت

فرم شماره 1

فرم اطالعات داوطلبان متقاضي پذيرش دوره دكتري سال 5931
(توسط داوطلب به صورت تايپ شده تكميل شود )

لطفاً اين فرم را با دقت تايپ نموده و فايل الكترونيكي آن را در بازه  11الي  11اردي بهشت ماه
به آدرس الكترونيكي pgo@put.ac.ir
ارسال و نسخه چاپي تمامي مدارك را به صورت صحافي شده در روز برگزاري آزمون كتبي تحويل
كميته اجراي آزمون مستقر در محل مصاحبه قرار دهيد.

الف) مشخصات فردي:
نام و نام ناخوادگي :

وضعيت نظام وظيفه

شماره پرونده:

شماره داوطلب :

سال تولد :

وضعيت تاهل :

تلفن تماس :

وضعيت اشتغال :

آدرس :

آدرس الكترونيكي:

توجه :كليه موارد ذكر شده در بندهاي(ب) و (ج) مندرج در اين فرم صرفا با ارائه اصل مدرك معتبر قابل ارزيابي مي باشد .بديهي
است داوطلب بايد در صورت ضرورت اصل مدرك را نيز ارائه نمايد .

ب) سوابق پژوهشي :
-1مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي ويا كنفرانسهاي و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي
علمي  -پژوهشي

علمي  -ترويجي

همايش /كنگره

ساير موارد

تعداد مقاالت چاپ شده

وضعيت
عنوان مقاله

نوع مقاله
مقاله

چاپ شده

عناوين مقاالت
علمي پژوهشي
(داخلي ،خارجي)

پذيرفته شده

چاپ شده

عناوين مقاالت
علمي و ترويجي
پذيرفته شده

عناوين مقاالت

چاپ شده

ارائه شده در
كنفرانسهاي
(داخلي ،خارجي)

پذيرفته شده

جمع امتياز (در اين قسمت چيزي ننويسيد)

عنوان مجله /سال انتشار

نام نويسندگان (نويسنده) مسئول

امتياز(در اين قسمت

مقاله را با عالمت * مشخص فرماييد

چيزي ننويسيد)

 -2اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
رديف

محل ثبت

نام اختراع

تاريخ ثبت

1
0
0
 -1جشنواره هاي علمي معتبر
عنوان جشنواره

رديف

نهاد برگزار كننده

تاريخ برگزاري

1
0
0
9
9
9
-5كتب (ترجمه يا تاليف )
عنوان كتاب

تاليف

كتب

ترجمه

سال انتشار

نام نويسندگان به ترتيب

تعداد صفحات

ذكر شده روي جلد

امتياز
(در اين قسمت چيزي
ننويسيد)

-0امتياز پايان نامه
 1-0پايان نامه دوره كارشناسي
امتياز

عنوان پروژه يا پايان نامه

نام استاد راهنما

قابل

بسيار

خوب

قبول

نمره

عالي

خوب

 2-0پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
امتياز

عنوان پروژه يا پايان نامه

نام استاد راهنما

قابل قبول

خوب

بسيار

عالي

خوب

نمره

نمره كل امتياز پژوهشي داوطلب (لطفا در اين قسمت چيزي نوشته نشود)

ج )سوابق آموزشي :
مقطع تحصيلي

رشته – گرايش

نام دانشگاه

معدل كل

سال

سال

شروع

خاتمه

كارشناسي
كارشناسي ارشد
برگزيدگان جشنواره مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبررديف
1
0
0

نام مسابقه /المپياد /جشنواره

رتبه

سال برگزيده شدن

مدرك زباننام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

توضيحات

نمره كل امتياز آموزشي داوطلب (لطفا در اين قسمت چيزي نوشته
نشود)

تحصيل دانشجويان دوره دكترا ،به صورت تمام وقت بوده و تعهدد حودور
تمام وقت الزامي است.

دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت ،هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغالتحصيالن ورودي سال
 1130ندارند.

لطفا به سواال ت ذيل بطور مختصر و روشن پاسخ دهيد
 -1نام نرم افزارهاي تخصصي كامپيوتري ( ICDL ،MATLABو ) ...كه به آن تسلط داريد را ذكر نماييد .

 -0هزينه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تامين خواهد شد؟

 -0آيا بورس تحصيلي دريافت كرده ايد؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط كار در طي تحصيل شما چگونه است؟

 -9درصورت نياز ،ميزان همكاري شما در دانشكده در زمينه هايي مانند حل تمرين دروس ،تهيه دستوركار آزمايشگاههاي
آموزشي ،همكاري اجرايي درآزمايشگاههاي آموزشي يا پژوهشي و .....به چه ميزان خواهد بود ؟

 -9چه ويژگيهايي (علمي/عمومي /اخالقي)در خود مي بينيد كه در اين پرسشنامه سوال نشده است و فكر ميكنيد در
انتخاب شما تاثير داشته باشد؟

 -9حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري را به ترتيب اولويت بنويسيد .
رديف

استاد

موضوع تخصصي

1
0
0
9
9
 -1با چاپ چند مقاله علمي در طول دوره دكتري كار خودرا مطلوب ارزيابي مي كنيد ؟
مقاله مجله  ISIيا علمي ،پژوهشي
مقاله كنفرانس بين المللي
*پذيرش دانشجويان دكتري بصورت تمام وقت امكان پذير خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامي است .
نام نام خانوادگي:

تاريخ :

امضا:

