
 بسمه تعالی

  دانشگاه صنعتی سهند  7139-89سال مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان از  ثبت نام اطالعیه

کارشناسی ارشد که در آزمون  عزیزانیو با عرض تبریک به اطالع  قادر بی همتا سپاس به درگاه خداوند با حمد و

هاي روزانه، دورهاز پذیرفته شدگان رساند که ثبت نام مییرفته شده اند ذدر دانشگاه صنعتی سهند پ 1397سال 

براي انجام . باشدمیو تحویل مدارك حضوري اینترنتی شامل دو مرحله ثبت نام  این دانشگاه،نوبت دوم و مجازي 

                   79سامانه پذیرش دانشجویان ورودي لینک با مراجعه به  پذیرفته شدگانالزم است  ثبت نام اینترنتی،

و یا                                                                                                      www.sut.ac.irدر سایت دانشگاه به آدرس 

نسبت به تکمیل اطالعات خود طبق  http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspx آدرس مستقیم 

بدیهی است ثبت نام نهایی دانشجو و تحویل مدارك حضوري دانشجویان در ایام  .دستورالعمل زیر اقدام نمایند

  .یه منوط به تکمیل مراحل ثبت نام اینترنتی خواهد بوداعالم شده در ادامه این اطالع

صرفا به صورت حضوري انجام ) بدون آزمون(نامه استعدادهاي درخشان شدگان از طریق آیینثبت نام پذیرفته 

 .خواهد شد

    .شدفعال خواهد  16/6/1397 مورخ روز جمعه از  ثبت نام اینترنتی دانشجویانسامانه الزم بذکر است 

  مراحل انجام ثبت نام اینترنتی

سامانه پذیرش و کلیک بر روي لینک  www.sut.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  - 1

  79دانشجویان ورودي 

  



شماره داوطلبی  درج کد ملی ده رقمی بدون خط تیره و، "دانشجویان جدید الورود"انتخاب نوع کاربري  -2

  )شکل زیر(در صفحه باز شده به عنوان کلمه عبور  آزمون کارشناسی ارشد

  

اطالعات شناسنامه اي، فرم شامل فرم اطالعات داوطلبان تکمیل تمام موارد خواسته شده در قسمت  - 3

   یک و صمیمید، فرم اطالعات بستگان و دوستان نزفرم اطالعات آموزشی ،اطالعات تکمیلی

  

  کارت ملی و صفحه اول شناسنامهارسال تصویر  و تایید اطالعات و ورود به بخش ارسال مدارك - 4

  .کیلو بایت باشد 500بوده و حجم هرکدام نباید بیشتر از  JPGفرمت فایلهاي ارسالی باید به صورت : توجه

چاپ و تکمیل آنها جهت  و تعهد وپایش فرهنگی  ،دریافت فرمهاي آموزشی شامل فرم فعالیت ورزشی - 5

  تحویل در روز مراجعه حضوري



  پرداخت اینترنتی هزینه صدور کارت دانشجویی هوشمند -6

  .باشدریال می 300000هزینه صدور کارت دانشجویی هوشمند : توجه

  دریافت کد رهگیري و شماره دانشجویی  - 7

  چاپ فرم ثبت نام و ارایه آن در هنگام مراجعه حضوري  - 8

  :توجه

 www.bp.swf.irپس از دریافت شماره دانشجویی و کد رهگیري با مراجعه به آدرس  کلیه پذیرفته شدگان - 1

نسبت به ثبت نام خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت بهره مندي از تسهیالت رفاهی مطابق شکل زیر 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی قبل از ثبت نام در پورتال دانشجویی ملزم به . نمایند صندوق رفاه دانشجویان اقدام

امکان پذیر تسویه حساب مقاطع تحصیلی قبلی خود می باشند، در غیراینصورت ارایه خوابگاه و وام دانشجویی 

   .نخواهد شد

  

  

 

 



کلیه پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی و کد رهگیري با مراجعه به آدرس  -2

https://portal.saorg.ir  و مطالعه راهنماي تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان دانشجویان ورودي جدید نسبت به

تکمیل فرمها و در نهایت چاپ نتیجه کارنامه اقدام نموده و در زمان ثبت نام حضوري به مسئول مربوطه تحویل 

  .سط پزشک تایید گرددضمنا فقط کارنامه سالمت جسم بایستی در نزدیکترین مرکز درمانی محل سکونت تو. نمایند

  

  ثبت نام حضوري و تحویل مدارك

ثبت نام حضوري از پذیرفته شدگان صرفا طبق برنامه زمانی زیر و در محل پردیس دانشگاه صنعتی سهند و 

بدیهی است عدم  .انجام خواهد گردیدو حضور شخص پذیرفته شده فقط با ارائه تمامی مدارك خواسته شده 

  .نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شد شدگان براي ثبت موقع پذیرفتهه مراجعه ب

  جدول زمانی ثبت نام حضوري و تحویل مدارك

  رشته امتحانی  ساعت  تاریخ  ردیف

بیوتکنولوژي،  -مهندسی شیمی، مهندسی شیمی هايمجموعه  13-9  19/06/97  1

گرایش رنگ و مهندسی شیمی  -مهندسی پلیمر، مهندسی پلیمر

  پلیمر

  مهندسی نفتمجموعه   16-14

مهندسی مهندسی برق، مهندسی فناوري اطالعات،  هايمجموعه  13-9  20/06/97  2

  و مهندسی سیستمهاي انرژي مهندسی هوافضا ،مکانیک

 - بیوالکتریک و مهندسی پزشکی-مهندسی پزشکیهاي مجموعه  16-14

  بیومکانیک

 ،، ریاضیمهندسی معدن ،نانومواد ،مهندسی مواد هايمجموعه  13-9  21/06/97  3

  و فناوري پالسما فیزیک

  مجموعه مهندسی عمران  16-14

  

  نام حضوريمدارك مورد نیاز براي ثبت

،  بهداشت  یا وزارتمورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ) لیسانس( مدرك کارشناسیو تصویر اصل - 1

قید ) لیسانس( که در آن معدل دوره کارشناسی فرهنگی  انقالب  عالی شوراي و یا   پزشکی  و آموزش  درمان

  )براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته، ارائه مدرك کاردانی نیز الزامی است( .شده باشد



باشند، الزم است اصل گواهی پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی نمی: 1 تبصره

مندرج در ل تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی را مطابق نمونه فرم معد

ارائه نمایند که در آن قید شده باشد، اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید وزارت  سازمان سنجشسایت 

ی بایستی همان معدل معدل ذکر شده در این گواهالزم به ذکر است  .باشدعلوم، تحقیقات و فناوري می

فایل فرم مذکور در قسمت فرمهاي آموزشی در سامانه پذیرش دانشجویان . ارسالی به سازمان سنجش باشد

براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ارائه تائیدیه معدل دوره ( .نیز قابل دسترس است 97ورودي 

  ).کاردانی نیز الزامی است

هاي تحصیلی شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته آن دسته از پذیرفته :2تبصره 

 31/6/97اند و حداکثر تا تاریخ  دانشجوي سال آخر بوده) 24/3/97لغایت  12/3/97مورخ (اینترنتی 

شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج  التحصیل می فارغ

دفترچه راهنماي  268یا صفحه ) 1شماره ( ثبت نام و شرکت در آزموندفترچه راهنماي  40در صفحه 

میانگین کل واحدهاي گذرانده آنان را پس از درج و تایید ) 2شماره (این آزمون هاي تحصیلی  انتخاب رشته

در  التحصیلی دوره کارشناسی توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ 30/11/96تا تاریخ ) 20(تا ) 0 (  براساس

  .نام به محل قبولی ارائه نمایند در زمان ثبت ،فرم مذکور

نامه  آیین«باشند الزم است واجد شرایط مفاد  داراي مدرك تحصیلی معادل می  که  شدگانی پذیرفته :3تبصره 

 15/4/92مورخ  845مصوب جلسه » شرکت دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهاي مقاطع باالتر

 مورخ 77633/2که طی بخشنامه شماره   و فناوري  شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات

 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، 28/5/92

شوراي عالی انقالب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرك معادل  26/8/94مورخ  771براساس مصوبه جلسه  .باشند

اند، حسب مورد از  راه یافته هاي مذکور به دوره 1381تا  1377هاي  ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال

براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر برخوردار  28/5/94مورخ  77633/2تسهیالت مصوبه شماره 

  .شوند می

آن دسته از داوطلبانی که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت : استثناء

التحصیلی دوره   عالی محل فارغ آنان از سوي موسسه آموزش  اند، معدل فارغ التحصیلی اعالم شده نموده

  .کارشناسی آنان، لحاظ گردیده و الزم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره آن عمل نمایند

  .از پذیرفته شدگانی که داراي گواهی معدل تائید شده نباشند به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد***

معدل مندرج در مدرك تحصیلی آنان کمتر از معدل اعالم (داراي مغایرت معدل از پذیرفته شدگانی که ***

نام موقت و مشروط  باشند، صرفاً ثبت می) باشد سنجش شده در اطالعات ارسالی از طرف داوطلبان به سازمان



دانشگاه تحصیالت تکمیلی بایست وضعیت نهایی خود را تا پایان آبان ماه از  میو این افراد  دمآخواهد بعمل 

  .نمایندپیگیري 

  )و کاردانی براي کارشناسی ناپیوسته(ریزنمرات تائید شده دوره کارشناسی - 2

  .در صورت عدم دسترسی به ریزنمرات تایید شده، ارائه ریزنمرات تایید نشده بالمانع است: تبصره

  سري کپی آن سهاصل کارت ملی و - 3

  سري کپی از تمام صفحات آن سهاصل شناسنامه و - 4

  با زمینه سفید رنگی جدید 3×4تمام رخ  قطعه عکس هشت- 5

وضعیت نظام  مشخص کردنکارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا مدارکی دال بر اصل و کپی -6

  مقررات«بند   به  با توجه وظیفه دانشجو یا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی از دانشگاه مربوطه

ارشد   کارشناسی  هاي دوره  ورودي  آزمون  یک  شماره  راهنماي  دفترچه 3در صفحه   مندرج  »عمومی  وظیفه

  )مخصوص برادران( 1397سال   ناپیوسته

نام نیازي به ارائه  اند در زمان ثبت شده ایثارگران و یا رزمندگان پذیرفته   داوطلبانی که با استفاده از سهمیه - 7

سوي ارگان ذیربط ندارند و مالك تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده نامی از  تائیدیه سهمیه ثبت

  .باشد در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می

  حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت- 8

  آن  براي)  لیسانس(  اخذ کارشناسی  محل  عالی  آموزش  یا موسسه  توسط دانشگاه  تایید شده  گواهی  اصل - 9

 77897/21به شماره  نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان مفاد آیین  به  با توجه  که  از داوطلبانی  دسته

  اول  رتبه  با امتیاز  و فناوري  ، تحقیقات علوم  شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت 5/5/1393مصوب 

  )هاي تحصیلیدفترچه راهنماي انتخاب رشته 269فرم مندرج در صفحه ( .اند شده  پذیرفته

-بهره ، کارنامه سالمت جسم و روان و تعهدفعالیت ورزشی ،نسخه تکمیل شده فرمهاي پایش فرهنگی -10

  مندي از آموزش رایگان، رعایت مالکیت معنوي و پذیرش شرایط تحصیل در دانشگاه

واریزي مبالغ زیر به صورت علی الحساب بابت خدمات دانشجویی به شماره حساب اصل فیش  -11

ویژه پذیرفته شدگان (بانک تجارت شعبه خسروشاه بنام تنخواه گردان معاونت دانشجویی  592013630

  )باشدهاي روزانه و نوبت دوم که ریز آن به شرح ذیل میدوره

  

  

 



  : برادران دانشجویان ساکن خوابگاه) الف 

ریالمبلغ به  عنوان ردیف  توضیحات 

 قابل برگشت در زمان فارغ التحصیلی  2,500,000 ودیعه خوابگاه 1

 یک نیمسال 2,500,000 اجاره بها 2

 - 700,000 هزینه یخچال 3

 یک سال 700,000 ایاب و ذهاب 4

  : خواهران دانشجویان ساکن خوابگاه)  ب

ریالمبلغ به  عنوان ردیف  توضیحات 

 قابل برگشت در زمان فارغ التحصیلی  2,500,000 ودیعه خوابگاه 1

 یک نیمسال 2,500,000 اجاره بها 2

 یک سال 700,000 ایاب و ذهاب 3

 

  : دانشجویان غیرخوابگاهی ساکن تبریز) ج

هر ( ریال 1,500,000هزینه ایاب و ذهاب یا تقاضاي کارت تردد خودرو براي هرسال تحصیلی 

  )ریال 750,000نیمسال تحصیلی 

  : دانشجویان غیرخوابگاهی ساکن سهند، اسکو، خسروشاه و حومه پلیس راه) د

هر ( ریال 1,200,000هزینه ایاب و ذهاب یا تقاضاي کارت تردد خودرو براي هرسال تحصیلی 

 )ریال 600,000نیمسال تحصیلی 

  :تذکرات مهم

 .تشکیل پرونده الزامی استحضور شخص پذیرفته شده جهت تحویل و  - 1

 تحصیالت تکمیلیاداره . شده مقدور استشدگان فقط با ارائه تمامی مدارك خواستهنام از پذیرفتهثبت  - 2

 .دانشگاه از پذیرش افرادي که با مدارك ناقص مراجعه نمایند معذور خواهد بود

نخواهد آمد و   عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصیل فارغ 31/6/97  حداکثر تا تاریخ  که شدگانی  از پذیرفته - 3

آن دسته از  .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی» یکن  لم  کان«  ضمن

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعالم  31/6/97شدگانی که کلیه واحدهاي درسی آنان تا  پذیرفته

واحدي اخذ  97-98به شرطی که براي نیمسال اول سال تحصیلی ( به هر علت فراغت از تحصیل آنان



باشد،  30/9/97تا تاریخ  )نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد

  .توانند با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند می

  داوطلبی  گردد که  مشخص  ، چنانچه) تحصیل  پذیرش و یا هنگام ، نام  ثبت(از آزمون   در هر مرحله - 4

  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولی و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی  نموده  را کتمان  حقایق

 .رفتار خواهد شد  با وي

را در خصوص نحوه توانند اطالعات الزم می) مجازي(هاي الکترونیکی شدگان دوره آموزشپذیرفته - 5

با مراجعه به سایت ... ها، نام کاربري و رمز عبور در سیستم مدیریت آموزشی و تشکیل کالس

www.vu-sahand.com کسب نمایند . 

خواهد بود و حضور دانشجویان مطابق برنامه آموزشی ارائه  24/6/97ها از روز شنبه مورخ شروع کالس -6

 .شده از همان روز اول الزامی است

ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجویان در سایت اداره تحصیالت نامهامی آیینتم - 7

در دسترس می باشد و عدم اطالع از مفاد این آیین  www.sut.ac.ir/gradتکمیلی دانشگاه به آدرس 

 .کندنامه ها حقی براي دانشجو ایجاد نمی

  :توجه

دانشجویانی که به تشخیص گروه آموزشی مربوطه، ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند، موظف به پرداخت 

ریال به ازاي  1461075دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم معادل (شهریه مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه 

این دانشجویان حداکثر . هستند) واحدریال به ازاي هر  2060000هر واحد و دانشجویان دوره مجازي معادل 

در غیر این صورت حق شرکت در کالسها را . مهر مهلت دارند تا نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند 5تا 

  .نخواهند داشت

  ***نوبت دوم و مجازيهاي دورهقابل توجه پذیرفته شدگان ***

زیر در روز ثبت نام محاسبه و دریافت  هاي نوبت دوم و مجازي به شرح جدولشهریه پذیرفته شدگان دوره

  .خواهد شد

  نوع دوره
شهریه ثابت 

  )ریال(

  )به ازاي هر واحد) (ریال(شهریه متغیر 

درس 

  عملی

درس 

  نظري
  پایان نامه نظري و عملی

  4042500  1461075  1905750  7300000  نوبت دوم

  -  2060000  -  15750000  مجازي



در هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امناي دانشگاه اعمال میزان افزایش شهریه متغیر : توجه

 .خواهد شد

الزم به ذکر است تکمیل مراحل ثبت نام و تائید انتخاب واحد منوط به پرداخت شهریه توسط پذیرفته شدگان 

  .باشدمی

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ) شبانه(با توجه به اینکه پذیرفته شدگان نوبت دوم 

هزینه تحصیل خود را شخصا ) مجازي(شدگان مرکز آموزش هاي الکترونیکی همچنین پذیرفتهو 

در حین تحصیل پرداخت می نمایند و تعهدي در قبال استفاده از تسهیالت آموزش رایگان 

اتمام دوره نظام وظیفه / ندارند می توانند در پایان دوره تحصیلی خود با ارائه برگ معافیت

و برگ تسویه حساب دانشگاه و تسویه حساب مقاطع تحصیلی ) وص آقایانفقط مخص(عمومی 

را ... رایگان قبلی درخواست صدور مدارك دانش آموختگی، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده و 

 .بنمایند

به تبریز توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند هاي تکمیلی، پذیرفته شدگان عزیز میجهت آگاهی از اطالعیه

تماس زیر  مراجعه نموده و یا با اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه با شماره تلفنهاي  www.sut.ac.ir:سآدر

  041-33459127و  041- 33459131: حاصل نمایند

نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده ها و مسایل در صورت همچنین پذیرفته شدگان 

  )041پیش شماره ( .دنبا شماره هاي ذیل تماس بگیررفاهی و امور دانشجویی می توانند 

 مسئول دوره تلفن دانشکده

 آقاي علمی روزانه و نوبت دوم 33459352 مهندسی برق

 آقاي رهنمایی –آقاي شیخی  نوبت دومروزانه و  33459152-33459149 مهندسی شیمی

 آقاي یاوري –خانم قره باغی  روزانه و نوبت دوم 33459458-33459431 مهندسی مواد

 آقاي منافی –آقاي فقیه  روزانه و نوبت دوم 33459288-33459285 مهندسی معدن

 آقاي رجب زاده روزانه و نوبت دوم 33458451 مهندسی مکانیک

 آقاي تیموري روزانه و نوبت دوم 33459091 مهندسی پلیمر

  آقاي عشقی روزانه و نوبت دوم  33459357  مهندسی عمران

  نژادتقیآقاي  روزانه و نوبت دوم  33459490  مهندسی نفت

  پورابراهیمآقاي  روزانه و نوبت دوم  33458453  مهندسی پزشکی

  آقاي صمدي روزانه و نوبت دوم  33459072  علوم پایه

مرکزآموزش 

  الکترونیکی

  نم ابراهیم پوراخ  مجازي  34249611

  امور دانشجویان

  خوابگاه 

  آقاي حداد –آقاي باغبان   روزانه و نوبت دوم   33458282-33458068

  باغبان آقاي  روزانه و نوبت دوم  33458054  وام –امور دانشجویان 

  آقاي خوش سلوك –آقاي عبدالهی   روزانه و نوبت دوم  33459131  تحصیالت تکمیلی 

  آقاي خوش سلوك  هاکلیه دوره  33459127  امور مالی 



  

از مبادي ورودي مختلف شهر  تبریز نقشه دسترسی به دانشگاه صنعتی سهند

و سرویس ایاب و ذهاب به پردیس  تبریز در سایت دانشگاه موجود است

  .باشدآهن تبریز دایر میدانشگاه در محل میدان راه

 -شهرجدید سهند-آذرشهر-جاده تبریز 25کیلومتر -تبریز: تبریز دانشگاه صنعتی سهند نشانی*

  تبریز پردیس دانشگاه صنعتی سهند

–جاده تبریز 5کیلومتر  :دانشگاه صنعتی سهند) مجازي(مرکز آموزش هاي الکترونیکی  نشانی

 آذرشهر، بلوار ملت، جنب کارخانه تراکتورسازي

  

  *تبریز تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تاداره تحصیال*


