
 بسمه تعالی

   دانشگاه صنعتی سهند 2042-2041بدون آزمون ثبت نام اینترنتی دکتری اطالعیه 

های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت  به منظور ارتقای کیفی دوره سهنددانشگاه صنعتی 

ارشد را برای ورود  التحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسی فارغ نامه داخلی، تعداد محدودی از و آیین علوم، تحقیقات و فنّاوری

 .کند بدون آزمون پذیرش می 2042-2041به دوره دکتری سال 

 ثبت نام اینترنتینحوه 

مطابق راهنمای گام به گام زیر  12/41/2042الی  14/42/2042خود را در بازه زمانی  بایستی ثبت نام اینترنتیمحترم متقاضیان 

درصورت داشتن هر گونه مشکل در هر یک از مراحل ثبت نام با ایمیل  ه حضوری نیست وتکمیل نمایند و نیازی به مراجع

Talent@sut.ac.ir دنارتباط برقرار نمای. 

دریافت به منظور  پیش فرم ثبت نام متقاضیاننک زیر کلیک نمایید تا بر روی لیبرای شروع ثبت نام ضروری است  -2گام 

 .    نمایش داده شود 2، مطابق شکل کاربری و رمز عبور شناسه

https://sess.sut.ac.ir/Sess/script/admission.aspx?process=1 

شماره تلفن ثابت و همراه و پست  ،مشخصات متقاضی، آدرس محل سکونت، ضروری است پیش فرم ثبت نام متقاضیان در

 2042-2041فرآیند پذیرش بدون آزمون دکتری ، 2همچنین بایستی فرایند پذیرش در شکل . الکترونیکی به درستی وارد گردد

جهت  کاربری و رمز عبور شناسهرا انتخاب نمایید تا  "ثبت فرم "ت عبارت اطالعادر نهایت بعد از اطمینان از صحت . انتخاب گردد

 . ارائه گردد دانشگاه صنعتی سهند 2042-2041ثبت نام اینترنتی دکتری بدون آزمون 

 .بفرماییدنهایت دقت را  2042-2041ثبت نام اینترنتی دکتری بدون آزمون به سامانه در حفظ نام کاربری و رمز عبور : تذکر مهم

رمز عبور  "کلمه رمز خود را فراموش کرده ام"و با انتخاب  https://sess.sut.ac.irدر صورت فراموشی رمز عبور از طریق سامانه 

            .باشد می "appملی کد"الزم به ذکر است که شناسه کاربری متقاضیان دکتری بدون آزمون به صورت . جدید را دریافت نمایید

 
 2شکل 
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و رمز عبور بر روی لینک زیر کلیک نمایید و با وارد کردن اطالعات الزم وارد  کاربری در مرحله بعد و بعد از اخذ شناسه -1گام 

 (.1شکل ) شوید دانشگاه صنعتی سهند 2042-2041ثبت نام اینترنتی دکتری بدون آزمون سامانه 

  https://sess.sut.ac.ir 

 2042-2041دکتری بدون آزمون  پذیرشفرآیند وارد مراحل تکمیل تا  وده، عبارت نمایش داده شده را انتخاب نم1مطابق شکل 

 .(1شکل ) شوید

 
 1شکل 

 و تغییر پیدا کند کامل شدهبه وضعیت  دست اقدامدر از وضعیت  "پرداخت اینترنتی" فرم، ضروری است 1در شکل : تذکر مهم

با . دتغییر پیدا کن ارجاعبه وضعیت  در دست اقداماز وضعیت  "ارسال مدارک و تکمیل فرم توسط متقاضی "ت فرم یهمچنین وضع

  . ها وجود نخواهد داشت این کار امکان ویرایش فرم

 
 1شکل 
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، 1با کلیک بر روی پرداخت اینترنتی در شکل  ابتدا، 2042-2041دکتری بدون آزمون  تکمیل فرآیند پذیرشبه منظور  -3گام 

ضروری است عبارت بعد از پرداخت هزینه ثبت نام،  .خواهید شد 0مطابق شکل ثبت نام هزینه وارد صفحه پرداخت اینترنتی 

     . انتخاب گردد 0در شکل  "ذخیره و ارسال"

 
 0شکل 

بدین منظور با انتخاب فرم  .تکمیل گردد "و ارسال مدارک تکمیل فرم توسط متقاضی "فرم است در این مرحله ضروری  -0گام 

 (. 5شکل )، وارد صفحه مورد نظر خواهید شد 1مذکور  در شکل 

 
 5شکل 



گرایش  -رشتهو  وضعیت تحصیلی، سوابق تحصیلی، آدرس محل سکونت، مشخصات متقاضیابتدا اطالعات اجباری  5در شکل 

در نهایت با تایید  را وارد نموده و مقاالت مرتبط با رشته تحصیلیو  پایان نامه کارشناسی ارشدو اطالعات اختیاری  مورد تقاضا

 .کلیک نمایید "ذخیره فرم"بر روی عبارت  کردن موارد ذکر شده،

 .خاب گرددگرایش مورد تقاضای دکتری متقاضی با دقت انت -ضروری است رشته: 2تذکر 

 2042شهریور  12حداکثر سوابق تحصیلی، در بخش ارشد  دانشجویان سال آخر کارشناسی التحصیلی برای سال فارغ: 1تذکر 

 .باشد می

مقاالت مرتبط با رشته ذکر اطالعات و همچنین آن در صورت عدم دفاع از ذکر اطالعات پایان نامه کارشناسی ارشد : 1تذکر 

چنانچه متقاضی محترم بعد از تکمیل ثبت نام اینترنتی و ارجاع به مسئول . اجباری نیستداشتن آنها، عدم در صورت  تحصیلی

استعداد درخشان، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع نموده و یا دارای مقاالت پذیرفته یا چاپ شده باشد، ضروری است از 

  .با مسئول استعداد درخشان ارتباط برقرار نماید Talent@sut.ac.irطریق ایمیل 
 

بدین منظور با کلیک بر روی عبارت  .و مستندات الزم بارگذاری گرددکمیل فرم تقاضا، ضروری است مدارک بعد از ت -5گام 

بعد از بارگذاری  (.را نگاه کنید 6شکل )، مدارک اجباری و اختیاری را ارسال نمایید 5در شکل  "آپلود فایل ها و تصاویر پیوست"

 "ذخیره و ارسال"وارد شده و در نهایت عبارت  5به صفحه شکل  (     )مدارک و مستندات، با استفاده از دکمه بازگشت سامانه

تغییر  "ارجاع"به  "در دست اقدام"از حالت  "و ارسال مدارک تقاضیتکمیل فرم توسط م "با این کار وضعیت فرم . انتخاب نمایید

  .پیدا خواهد کرد و درخواست متقاضی به مسئول استعداد درخشان ارجاع داده خواهد شود

 
 6شکل 

 .با مسئول استعداد درخشان ارتباط برقرار نمایید Talent@sut.ac.irدر صورت نداشتن مدارک اجباری، از طریق ایمیل : 2تذکر 

چنانچه متقاضی محترم بعد از تکمیل ثبت نام اینترنتی و ارجاع به مسئول استعداد درخشان، به مدارک جدیدی دست  :1تذکر 

 .با مسئول استعداد درخشان ارتباط برقرار نماید Talent@sut.ac.irپیدا کند، ضروری است از طریق ایمیل 

مسئول استعداد درخشان بعد از بررسی مدارک، درصورت نیاز با ذکر توضیحات الزم، می تواند درخواست را به متقاضی : 1تذکر 

با انتخاب اصالح و دوباره ( 6کل و ش 5شکل )د که در این صورت ضروری است اطالعات و مدارک ارسالی جهت تکمیل برگردان

    .به مسئول استعداد درخشان جهت بررسی ارسال گردد "ذخیره و ارسال"عبارت 

                                                                                                     

 با تشکر                                                                                                        

 اداره استعداد درخشان                                                                                                      

 تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاونت آموزشی و 
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