اطالعیه دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 5931

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ( ،)Ph.Dپذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند
دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آیین نامه ابالغی شماره  11/17111مورخ  79/3/1صورت
خواهد گرفت .مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش
کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده
دانشجو صورت می گیرد .در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطالع داوطلبان می رساند:
 -5حد نصاب دانشگاه:
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول ( سنجش علمی) توسط سازمان سنجش
آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند ،در صورت دارا بودن حد نصاب
مطابق کارنامه کد رشته محل های انتخابی که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است
می توانند از تاریخ  79/0/02تا  79/9/1با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی ()www.sadjad.ac.ir
نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند بدیهی است منحصراً داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی
تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای
حدنصاب در آن کد رشته محل میباشند.
شایان ذکر است حد نصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر  12درصد و برای داوطلبان دارای
سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط  02درصد حدنصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد می باشد که
وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.
 -2برنامه زمانی ارزیابی تخصصی :
کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه صنعتی سجاد و تاریخ های مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی
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 -9مدارک مورد نیاز:
 تکمیل فرم شماره  1مربوط به اطالعات شخصی (قابل دسترسی در سایت دانشگاه) اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1379 اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع با مهر رسمی یا کپی برابر اصلتبصره  -5آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک
کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره  -2آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  79/6/31در مقاطع کارشناسی ارشد و یا
دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد ،می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل،
مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ  79/11/32را همراه داشته و ارائه نمایند.
-

کپی فیش بانکی به مبلغ  922/222ریال بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب جاری 9612111000

بانک ملت شعبه  12دی مشهد به نام موسسه آموزش عالی سجاد
-

اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 اصل گواهی شرکت در آزمون زبانهای خارجی مانند TOLIMO, TOFEL, TELPو غیره  ...که درآن نمره اخذ شده مشخص باشد.
 -4شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
-

احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( )1و ( )0آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1379
الزامی است.

 شرکت در مصاحبه جهت ارزیابی تخصصی برای تمامی متقاضیان پذیرش نهایی الزامی میباشد.-1شرایط اختصاصی دانشگاه :
نحوه ارزیابی و نمره دهی در مصاحبه تخصصی این دانشگاه مطابق فرم شماره  0اعالم شده وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است (این فرم در سایت دانشگاه قابل دسترسی می باشد).
 -6محل برگزاری مصاحبه:
 مشهد ،بلوار جالل آل احمد -جالل آل احمد  ، 69دانشگاه صنعتی سجاد-7نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه :
مراجعه به سایت دانشگاه و تکمیل فرم ثبت نام در بخش "پذیرش دانشجوی دکتری جهت مصاحبه
تخصصی" از تاریخ  79/0/02لغایت 79/9/1
توجه مهم :ثبت نام در سایت جهت شرکت در مصاحبه آزمون الزامی است.
تلفن دانشگاه 29136207222 :
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،داخلی 010
دفتر دانشکده برق ،داخلی 011
تذکر مهم :کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی (بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی) را با
موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند ،توجه داشته باشند که پذیرش آنها به
صورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو
خواهد بود.

