آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال  1400-1401دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی برای سال تحصیلی
 1401-1400بر اساس آئین نامه ابالغیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبنی بر پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان
در دوره تح صیلی کار شنا سی در ر شته -گرایش های زیر از بین داوطلبان واجد شرایط دان شجوی کار شنا سی ار شد می
پذیرد:
-1

مهند سی شیمی (گرای شهای فرایندهای جدا سازی ،بیوتکنولوژی ،مهند سی صنایع غذایی ،ترمو سینتیك و کاتالی ست ،طراحی
فرایند ،محیط زیست ،پدیده های انتقال)

-2

مهندسی نفت (گرایشهای حفاری ،بهره برداری ،اکتشاف ،مخازن هیدروکربوری)

-3

مهندسی پزشکی (بیومکانیك ،بیوالکتریك)

-4

مهندسی پلیمر (گرایشهای فراورش ،پلیمریزاسیون ،رنگ ،مهندسی شیمی-گرایش پلیمر)

-5

مهندسی معدن (گرایشهای استخراج معدن ،اکتشاف معدن  ،مکانیك سنگ ،فراوری مواد معدنی)

-6

مهند سی مکانیك (گرای شهای طراحی کاربردی ،سی ستم محرکه خودرو ،تبدیل انرژی ،مهند سی سی ستم های انرژی گرایش
سیستم های انرژی)

-7

مهند سی هوا فضا (گرایش سازه های هوایی)

-8

مهند سی مواد (گرای شهای خوردگی و حفاظت مواد ،شنا سایی و انتخاب مواد فلزی ،نانومواد ،ریخته گری ،جو شکاری ،ا ستخراج
فلزات)

-9

مهندسی عمران (گرایشهای سازه ،مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،ژئوتکنیك ،مهندسی زلزله)

 -10مهندسی برق (گرایشهای مدارهای مجتمع الکترونیك ،افزارهای میکرو و نانو الکترونیك ،سیستمهای قدرت ،الکترونیك قدرت و
ماشینهای الکتریکی ،مخابرات سیستم ،کنترل)
-11

مهندسی فناوری اطالعات-شبکههای ارتباطی و کامپیوتری

-12

فیزیك (گرایشهای فیزیك ماده چگال  ،ذرات بنیادی و نظریه میدانها ،فیزیك پالسما،

 -13فناوری پالسما
 -14ریاضی محض (گرایشهای جبر ،آنالیز)
 -15ریاضی کاربردی (گرایشهای معادالت دیفرانس یل ،آنالیز عددی ،بهینه سازی)

داوطلبان می بایستتتت فرم تکمیل شتتتده شتتتماره 1و 2و فرم تعهد را به همراه مدارک مندرج در این اطالعیه از تاریخ
 99/8/15تا  99/9/15به آدرس :تبریز ،شهر جدید سهند ،پردیس دان شگاه صنعتی سهند ،دفتر ا ستعدادهای درخ شان،
کد پ ستی ( 5331811111 :روی پاکت حتما قید شود :متقا ضی کار شنا سی ار شد بدون آزمون ر شته  .....و گرایش) .....
ارسال نمایند.
شرایط داوطلبان و مشخصات رشته های مورد نیاز به پیوست این اطالعیه آمده است.
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عالقتته منتتدان برای کستتتت اطالعتتات تکمیلی و دریتتافتتت فرم نبتتت نتتام بتته ستتتتایتتت دانشتتتگتتاه بتته آدرس
 http://www.sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=18مراجعه فرمایند.
تلفن پاسخگوئی به سواالت041 – 33459463 :
ادرس ایمیل دفتر استعداد درخشانTalent@sut.ac.ir :
*** دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی سهند***
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" شرایط داوطلبان و نحوه نبت نام متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی ارشد"
"بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند"
الف ) شرایط عمومی:
 - 1پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 - 2دارا بودن صالحیت عمومی
 -3نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

ب ) شرایط اختصاصی داوطلبان:
 -1دا شتن دانش نامه کار شنا سی از یکی از دان شگاههای مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری متنا س با ر شته و گرایش تح صیلی
درخواستی در دوره کارشناسی ارشد،
تبصره :1دانشگاه های پیام نور ،آزاد ،غیر انتفاعی ،غیر دولتی ،علمی -کاربردی  ،مجازی ،پردیس دانشگاهی و بین الملل مجاز به
استفاده از این آیین نامه نیستند.
 -2احراز یکی از شرایط مندرج در آئین نامه پذیرش بدون آزمون ا ستعداد درخ شان در دوره تح صیلی کار شنا سی ار شد وزارت علوم،
تحقیقات و ف ناوری به شتتت ماره  21/77948مورخ  1393/05/05و ابالغیه 2/299574مورخ 96/12/16و ابالغیه تاریخ (98/11/6این
مدارک به پیوست این آگهی موجود می باشند)
تذکر مهم :رتبه متقاضیان پس از  6نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحد ها محاسبه می شود و متقاضی باید به لحاظ میانگین کل جزء

15

درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد .فقط دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند می توانند تا میانگین کل  25درصد

متقاضی باشند.

 -3تکمیل فرم های نبت نام و ارسال کلیه مدارک الزم تا تاریخ مقرر ()99/9/15
آدرس پستی :تبریز – شهر جدید سهند – پردیس دانشگاه صنعتی سهند – دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه -کد پستی5331811111 :

تذکر مهم :روی پاکت پستی درج شود  :متقاضی ارشد بدون آزمون -رشته ............و گرایش........................

ج  -مدارک الزم جهت نبت نام:
-1
-2
-3
-4

فرم تکمیل شده تقاضای نبت نام (فرم شماره ،) 1
کپی شناسنامه (فقط صفحه اول و توضیحات) و کپی کارت ملی (پشت و رو)
یك قطعه عکس  3×4تمام رخ با ذکر مشخصات در پشت آنها (به فرم شماره  1الصاق شود)،
گواهی معتبر مبنی بر تائید رتبه متقاضی بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (فرم،) 2
تذکر مهم :طبق ابالغیه 2/299574مورخ 96/12/16رتبه متقاضی پس از  6نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحد ها محاسبه می
شود و متقاضی باید به لحاظ میانگین کل جزو  15درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد .فقط دانشجویان دانشگاه صنعتی
سهند می توانند تا میانگین کل  25درصد متقاضی باشند.

 -5تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی برای فارغ التحصیالن با ذکر معدل.
3
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 -6فرم تعهد
 -7ریز نمرات مقطع کارشناسی (در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد ،داوطلبان
میتوانند ریز نمرات خود را به صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در صورت قبولی ملزم به ارائه نسخه
تائید شده و رسمی آنها خواهند بود).
 -8اصل رسید بانکی به مبلغ  500/000ریال به شماره شبای زیر به نام درآمدهای اختصاصی اداره آموزش دانشگاه صنعتی سهند
سرفصل
شماره شبای بانك مرکزی
شناسه واریز

مشخصات مقصد
IR9501-0000-4001-0754-0301-8321
38807-54541-22700-00401-0322-220009

د  -نکات مهم:
 -1کلیه مدارک مورد لزوم میبایست به هنگام ارسال تقاضانامه ضمیمه باشد و تحت هیچ شرایطی پس از انقضای مهلت مدرکی تحویل
گرفته نخواهد شد و در صورت ارسال نیز اعتباری نخواهد داشت.
 -2به مدارک ناقص ترتی انر داده نمیشود.
 -3رشته و گرایش درخواستی دوره کارشناسی ارشد حتما بایستی متناس با رشته کارشناسی داوطل باشد.
 -4در صورت تغیی ر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده ،داوطل میبایست مرات را سریعاً به اطالع این دانشگاه برساند .در
غیر این صورت عواق این امر به عهده خود داوطل خواهد بود.
 -5مدارک ارسالی و وجه نبت نام مسترد نخواهد شد.
 -6چنانچه در هر مرحله از نبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطل واجد هر یك از شرایط فوق نبوده است از ادامه تحصیل او
جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -7مهلت ارسال مدارک تمدید یا تجدید نخواهند شد.
 -8نتایج نهایی از طریق سایت دانشگاه صنعتی سهند اعالم خواهد شد.
 -9پذیرفتهشدگان میبایست تا تاریخ مقرر (که متعاقبا اعالم خواهد شد) جهت نبتنام به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه
نمایند .در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ،قبولی ایشان کانلم یکن تلقی گردیده و از نفرات ذخیره دعوت به نبت نام خواهد شد.
 -10شروع کالسهای دانشجویان پذیرفته شده مطابق با برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401خواهد بود.
(پایان آگهی)
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