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 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشگاه صنعتی سهند 0011سال  کارشناسی ارشد مقطع بدون آزمون اطالعيه ثبت نام از پذیرفته شدگان 

به اطالع  خدمت پذيرفته شدگان محترم، با حمد و سپاس به درگاه خداوند قادر بی همتا و با عرض تبريك

هستند، در دانشگاه صنعتی سهند  1044سال  کارشناسی ارشدآزمون  جزء پذيرفته شدگان بدونعزيزانی 

نام  ثبت( الفشامل دو مرحله  بوده و غیرحضوریبه صورت  پذيرفته شدگان اين دانشگاه رساند که ثبت نام می

محترم از مراجعه حضوری به  پذيرفته شدگانلذا  ؛باشد مدارك میسفارشی اصل  ارسال پست( باينترنتی و 

منوط به  پذيرفته شدگانبديهی است ثبت نام نهايی  .دانشگاه برای انجام امور ثبت نام اکیداً خودداری نمايند

از الزم به ذکر است که  همچنین .مدارك خواهد بودپستی تکمیل مراحل ثبت نام اينترنتی و ارسال 

  .نخواهد آمد  عمل  به  نام  ، ثبتده باشندنش  التحصیل فارغ 04/47/1044  حداکثر تا تاريخ  که شدگانی  پذيرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغایت ساعت   01/10/0011 مورخ جمعه روز 01از ساعت  پذیرفته شدگانسامانه ثبت نام اینترنتی 

از طریق پست  مدارک مهلت ارسالآخرین فعال خواهد بود و   10/10/0011 مورخشنبه  روز 01

 .باشد می 16/10/0011 مورخ پنجشنبه روز سفارشی 
 

و زمان  به صورت الکترونیکی بوده کارشناسی ارشدهای دانشجويان در مقطع  کالس

انتخاب واحد ضمناً . خواهد بود 40/40/1044مورخ  شنبهدوها از روز  شروع کالس

دانشجويان خواهد گرفت و  ها انجام توسط دانشکده 1044 دانشجويان جديد الورود

اتوماسیون  های درسی به پورتال محترم برای اطالع از دروس اخذ شده و زمان کالس

ارائه شناسه با  http://sess.sut.ac.irاز طريق سامانه جامع آموزشی و دانشجويی 

  .اقدام نمايندد، نکه در هنگام ثبت نام دريافت کرده او کلمه عبور  کاربری

 http://sess.sut.ac.irورود به کالس های الکترونیکی از طريق سامانه  :توجه مهم 

 .می باشد که راهنمای آن در ضمیمه اطالعیه مذکور آورده شده است
 

دانشگاه صنعتی سهند مشروط بوده و  کارشناسی ارشدثبت نام پذيرفته شدگان بدون آزمون 

منوط به تايید  1044-1041بدون آزمون  کارشناسی ارشدپذيرش قطعی اسامی اعالم شده برای 

 .نهايی سازمان سنجش و آموزش کشور است

http://sess.sut.ac.ir/
http://sess.sut.ac.ir/


 ثبت نام اینترنتی( الف

 نو ورودسامانه پذيرش دانشجويان  کلیك بر روی و www.sut.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  -1

در نوار آدرس مرورگر  https://sess.sut.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspxآدرس وارد کردن يا با  1044

شماره درج به منظور دريافت شناسه کاربری و رمز عبور به سامانه اتوماسیون آموزشی و دانشجويی با اينترنت 

الزم (. 1شکل ) کد ملی بدون صفرهای اول برای هر سه مشخصه شماره داوطلبی، شماره شناسنامه و کد ملی

 به ذکر است که در هر سه قسمت مشخصات شماره داوطلبی، شناسانامه و کد ملی، شماره کد ملی بدون

با ورود کردن شناسه و رمز عبور در و شناسه و رمز عبور ت فابعد از دري. صفرهای اول بايستی درج گردد

رمز عبور مورد استفاده متوجه مسئولیت حفاظت از . وارد مراحل ثبت نام خواهید شد 1قسمت پايینی شکل 

الزم به ذکر است . مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت تحصیالت تکمیلیبوده و اداره پذيرفته شده شخص 

و همچنین کالس های الکترونیکی از طريق  پورتال اتوماسیون جامع آموزشی و دانشجويیورود به سامانه  که

سپس . باشد فت شده هنگام ثبت نام میو همان شناسه و رمز عبور دريا http://sess.sut.ac.irسايت 

اطالعات اين صفحه را دقیقا خوانده و مايل به تکمیل فرآيند "و تايید  2مطابق شکل با مطالعه راهنمای فرايند 

 .فرآيند ثبت نام شروع خواهد شد "هستم

 
  .شماره داوطلبی، شناسنامه و کد ملیشماره کد ملی به جای با وارد کردن  دریافت شناسه کاربری و رمز عبور. 1شکل 

 
 مطالعه راهنمای فرایند و تایید آن. 2شکل 

http://www.sut.ac.ir/
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الزم به ذکر است که بعد از تکمیل اطالعات پايه،  (.0شکل )داوطلبان ای  پايهتکمیل قسمت اطالعات  -2

 .مراحل بايستی به ترتیب انجام پذيرد

 
  ای داوطلبان پایهتکمیل موارد مربوط به اطالعات . 3شکل 

هزينه الزم به ذکر است که . صدور کارت دانشجويی هوشمندپرداخت اينترنتی هزينه ثبت نام به منظور  -0

 .باشدريال می 044444 ،صدور کارت دانشجويی هوشمند

 تعهد در خصوص وضعیت اشتغالتکمیل و فرم  -0

 روزانه کارشناسی ارشدتقاضانامه برای بهره مندی از مزايای آموزش رايگان مقطع تکمیل و فرم  -0

 حقوق مالکیت معنوی اسناد علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی سهندفرم تعهد رعايت تکمیل و  -6

 فرم ضوابط و مقررات تحصیل در دانشگاه صنعتی سهندتکمیل و  -7

 :ارسال تصوير مدارك درخواست مطابق بندهای ذيل -0

 تصوير صفحات اول تا سوم شناسنامه به ترتیب -0-1

 تصوير کارت ملی به صورت پشت و رو به ترتیب -0-2

 .تصوير دانشنامه يا گواهی موقت دوره کارشناسی که در آن معدل دوره قید شده باشد -0-0

ضروری است تصویر نامه اعالم  ،در صورت نداشتن مدرک فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی داوطلبان مرد  :توجه

 .اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند

 تعهدی در خصوصتصویر  بایستیباشند، نمدرک کارشناسی انی که به دالئلی قادر به ارسال تصویر پذیرفته شدگ :توجه

تا مورخ  حداکثریا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره کارشناسی گواهی موقت اصل ارائه اصل دانشنامه یا 

سال تولد، ام و نام خانوادگی، نبه  ضروری استتعهد نامه در متن . را به صورت امضاء شده ارسال نمایند 33/9/1033

   .گرددگرایش قبولی اشاره  -نام پدر و رشته، کد ملیشماره 



 تصوير کارنامه تايید شده مقطع کارشناسی -0-0 

 .تایید نشده بالمانع است کارنامهدر صورت عدم دسترسی به ریزنمرات تایید شده، ارائه  :توجه 

 تصوير مدرك دوره کاردانی برای فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته -0-0

 دولت  کارمندان  برای  متبوع  قید و شرط سازمان  و بدون  کتبی  موافقتيا   ساالنه  مرخصی  حکمتصوير  -0-6

 برای پذيرفته شدگان مرد تصوير کارت پايان خدمت يا معافیت دائم -0-7

پذیرفته شدگان مرد که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند برای اطالع از اقدامات الزم برای اخذ  :توجه

  .مراجعه نمایند  https://services.epolice.irمعافیت تحصیلی و همچنین نامه ترخیص به آدرس 

 نياز جهت ارسال پستیهای مورد  مدارک و فرم (ب

 .ارسال نمايند به شرح زير استپست سفارشی مدارکی که الزم است داوطلبان از طريق 

 .دانشنامه يا گواهی موقت دوره کارشناسی که در آن معدل دوره قید شده باشد  اصل -1

اصل نامه اعالم اتمام ضروری است  ،در صورت نداشتن مدرک فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی داوطلبان مرد  :توجه

 .معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند

 تعهدی در خصوص اصل نامه بایستیباشند، نمدرک کارشناسی اصل انی که به دالئلی قادر به ارسال پذیرفته شدگ :توجه

تا مورخ  حداکثریا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره کارشناسی گواهی موقت اصل ارائه اصل دانشنامه یا 

سال تولد، ام و نام خانوادگی، نبه  ضروری استتعهد نامه در متن . را به صورت امضاء شده ارسال نمایند 33/9/1033

   .گرددگرایش قبولی اشاره  -نام پدر و رشته، کد ملیشماره 

باشند، حداکثر تا نپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی در بازه ارسال مدارک پستی  :تذکر

یا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره کارشناسی  گواهی موقتدانشنامه یا اصل  موظف به ارائه اصل 33/9/1033

 .باشندبه اداره تحصیالت تکمیلی می

 ريز نمرات تايید شده مقطع کارشناسی  -2

توانند ریز نمرات در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد، داوطلبان می: توجه

  .ارائه نمایندرا خود را به صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها 

 رنگی جديد با زمینه سفید 0×0شش قطعه عکس  -0

 سری 0کپی کارت ملی به تعداد  -0

 سری 0کپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  -0

 کپی کارت پايان خدمت يا معافیت دائم -6

پذیرفته شدگان مرد که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند برای اطالع از اقدامات الزم برای اخذ  :توجه

 مراجعه نمایند  https://services.epolice.irمعافیت تحصیلی و همچنین نامه ترخیص به آدرس 
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 مهمبرخی تذکرات 

 ( از طريق اينترنتی و پستی)شدگان صرفا درصورت ارسال و ارائه تمامی مدارك خواسته شده ثبت نام از پذيرفته

 .اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ثبت نام افرادی که مدارك آنها ناقص باشد معذور خواهد بود. مقدور است

 نخواهد آمد و   عمل  به  نام  ، ثبتده باشندنش  التحصیل فارغ 04/47/1044  حداکثر تا تاريخ  که شدگانی  از پذيرفته

 .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی« يکن  لم  کان»  ضمن

 های استعداد درخشان مجاز نیستتغییر رشته يا محل تحصیل افراد پذيرش شده بر اساس آيین نامه. 

 در دوره روزانه مشمول مقررات  لیدرخشان بعد از انصراف از تحص یشدگان بدون آزمون استعدادها  فتهريپذ

 .شوند یم یانصراف انيدانشجو یزشآمو

 به محض ورود مشمول  یلیتکم التیتحص یدرخشان در دوره ها یشدگان بدون آزمون استعدادها فتهريپذ

 .شوند یم یمقررات آموزش

 مورد  نيبوده و در ا لیشده از طرف دانشگاه، به منزله انصراف از تحص نییثبت نام در زمان تع یمراجعه برا عدم

 .متوجه دانشگاه نخواهد بود یتیمسول

 را کتمان  یحقايق  داوطلب  گردد که  مشخص  ، چنانچه( تحصیل  ، پذيرش و يا هنگام نام ثبت)از آزمون   در هر مرحله  

( اعم از مدارك اسکن شده و مدارك پستی)يا مدارك ارسالی داوطلب کرده و يا اطالعات غلطی ارائه   نموده

رفتار   با وی  مقررات  و طبق شدهلغو   دانشجو  قبولی ،بوده يا تصوير مدارك متفاوت از اصل مدارك باشد مخدوش 

 .خواهد شد

 دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان در سايت اداره تحصیالت تکمیلی  ها و مقررات آموزشیتمامی آيین نامه

باشد و عدم اطالع از مفاد اين آيین نامه ها حقی برای در دسترس می www.sut.ac.ir/gradدانشگاه به آدرس 

 .کنددانشجو ايجاد نمی

  پذيرفته شدگان عزيز جهت آگاهی ازآخرين اخبار و اطالعیه  .فرمائیدلطفا از هر گونه مراجعه حضوری خودداری

يا در صورت نیاز مبرم  و  مراجعه نموده www.sut.ac.irتوانند به سايت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس می

ی با شماره تلفن های در ساعات اداريا مطرح و  "takmili_sahand@sut.ac.ir"سواالت خود را از طريق ايمیل 

 .تماس حاصل نمايید 401-00005127و  401-00005101اداره تحصیالت تکمیلی 
 

 

 

و  ده نام داوطلب قید شدهسفارشی انجام پذيرد و در قسمت فرستنپست صورت مدارك بايد به ارسال 

آدرس  .گردد درج "1044 کارشناسی ارشدداوطلب  مدارك ثبت نام"در قسمت گیرنده حتما عبارت 

 .به صورت زير می باشد پستی دانشگاه صنعتی سهند

 اداره تحصیالت تکمیلی -دانشگاه صنعتی سهند -شهر جديد سهند -تبريز -استان آذربايجان شرقی 

خود را تا حصول اطمینان از دريافت مدارك  رسید پستیضروری است پذيرفته شدگان محترم : توجه

 .دتوسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه  نزد خود نگه دارن

http://www.sut.ac.ir/grad


های  تلفن  توانند با شماره ها میدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده عزیز پذیرفته شدگان

 . تماس بگیرندذیل 

 سهندهای دانشگاه صنعتی  وب سایت و شماره تلفن دانشکده. 1دول ج

 

 

 * تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تاداره تحصیال*                                        

 آدرس سايت شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir 30133049342 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir 30133044044 مهندسی مکانیك

 http://fa.pge.sut.ac.ir 30133049093 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir 33049109 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir 30133049391 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir 30133044043 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir 30133049340 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir 30133049031 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir 30133049244 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir 30133049302  (رياضی و فیزيك) علوم پايه

 http://www.vu-sahand.ir/elec 30130209111 آموزش های الکترونیکی


