
  

  

  بسمه تعالي

دانشگاه صنعتي  1398-99اطالعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان مقطع دكتري سال 
  سهند

سال دكتري كه در آزمون  عزيزانيو با عرض تبريك به اطالع قادر بي همتا  با حمد وسپاس به درگاه خداوند
دگان اين دانشگاه،شامل دو از پذيرفته شمي رساند كه ثبت نام در دانشگاه صنعتي سهند پذيرفته شده اند 1398

براي . مي باشدمطابق زمانبندي اعالمي در اين اطالعيه و تحويل مدارك حضوري اينترنتي مرحله ثبت نام 
در  89سامانه پذيرش دانشجويان ورودي لينك با مراجعه به  پذيرفته شدگانالزم است  انجام ثبت نام اينترنتي،

و يا آدرس مستقيم  www.sut.ac.irسايت دانشگاه به آدرس 
http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspx  نسبت به تكميل اطالعات خود طبق دستورالعمل

اعالم شده  تاريخرك حضوري دانشجويان در بديهي است ثبت نام نهايي دانشجو و تحويل مدا.زير اقدام نمايند
 . در ادامه اين اطالعيه منوط به تكميل مراحل ثبت نام اينترنتي خواهد بود

لغايت  20/6/1398مورخ شنبه چهارصبح روز  9الزم بذكر است سامانه ثبت نام اينترنتي دانشجويان از ساعت 
 24/6/1398شنبه مورخ يكبت نام حضوري روز فعال خواهد بود و ث 23/6/1398شنبه مورخ روز  24ساعت 

  .انجام خواهد پذيرفت
  
  
  
  
  
  

  مراحل انجام ثبت نام اينترنتي
سامانه پذيرش و كليك بر روي لينك  ir.ac.sut.wwwمراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  - 1

  89دانشجويان ورودي 



  

شماره داوطلبي  درج كد ملي ده رقمي بدون خط تيره و، "جديد الورود دانشجويان"انتخاب نوع كاربري  -2
  )شكل زير(در صفحه باز شده دكتريبه عنوان كلمه عبور آزمون 

  



تكميل تمام موارد خواسته شده در قسمت اطالعات داوطلبان شامل فرم اطالعات شناسنامه اي، فرم  -3
  ات بستگان و دوستان نزديك و صميمي اطالعات تكميلي، فرم اطالعات آموزشي، فرم اطالع

  

  تاييد اطالعات و ورود به بخش ارسال مدارك و ارسال تصوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه -4

  .كيلو بايت باشد 500بوده و حجم هركدام نبايد بيشتر از  JPGفرمت فايلهاي ارسالي بايد به صورت : توجه

  شجويي هوشمندپرداخت اينترنتي هزينه صدور كارت دان -5

  .باشدريال مي 400000دانشجويي هوشمند هزينه صدور كارت : توجه

چاپ و تكميل آنها جهت تعهد و پايش فرهنگي و  ،دريافت فرمهاي آموزشي شامل فرم فعاليت ورزشي - 6
  تحويل در روز مراجعه حضوري

  دريافت كد رهگيري و شماره دانشجويي  -7

دريافت شماره دانشجويي و كد رهگيري با مراجعه به آدرس  كليه پذيرفته شدگان پس از: توجه
ir.swf.bp.www  مطابق شكل زير نسبت به ثبت نام خود در پورتال دانشجويي صندوق رفاه جهت بهره مندي از

قبل از ثبت نام در پورتال  دانشجويان تحصيالت تكميلي. تسهيالت رفاهي صندوق رفاه دانشجويان اقدام نمايند
دانشجويي ملزم به تسويه حساب مقاطع تحصيلي قبلي خود مي باشند، در غيراينصورت ارايه خوابگاه و وام 

  .دانشجويي امكان پذير نخواهد شد

 



  

  

  

ويي و كد رهگيري با مراجعه به آدرس كليه پذيرفته شدگان پس از دريافت شماره دانشج - 2
ir.saorg.portal://https  و مطالعه راهنماي تكميل كارنامه سالمت جسم و روان دانشجويان ورودي جديد

ول مربوطه نسبت به تكميل فرمها و در نهايت چاپ نتيجه كارنامه اقدام نموده و در زمان ثبت نام حضوري به مسئ
ضمنا فقط كارنامه سالمت جسم بايستي در نزديكترين مركز درماني محل سكونت توسط پزشك . تحويل نمايند
  .تاييد گردد

  

  ثبت نام حضوري و تحويل مدارك

الي  9از ساعت 24/6/1398مورخ شنبهيكروز صرفا تمامي رشته ها ثبت نام حضوري از پذيرفته شدگان 
حضور شخص صنعتي سهند و فقط با ارائه تمامي مدارك خواسته شده و در محل پرديس دانشگاه  13

 

 



نام، به منزله  شدگان براي ثبت موقع پذيرفتهه بديهي است عدم مراجعه ب .شده انجام خواهد گرديد پذيرفته
  .انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد

  :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

  مورد تاييد وزارت) فوق ليسانس(ارشد  و كارشناسي) ليسانس(  كارشناسي  و يك نسخه تصوير مدارك  اصل -1
راي فارغ ب(.باشد  ارشد قيد شده و كارشناسي  كارشناسي  هاي دوره  معدل  در آن  كه  و فنĤوري  علوم، تحقيقات

 )الزامي استنيز  التحصيالن كارشناسي ناپيوسته ارائه مدرك كارداني
در هنگام ثبت نام كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد  پذيرفته شدگاني: 1تبصره -

باشند، الزم است اصل گواهي معدل تائيد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ  نمي
را ارائه نمايند كه در آن جمله زير قيد شده ) مندرج در سايت سازمان سنجشمطابق فرم (كارشناسي ارشد 

  ):نيز قابل دسترس است 98ل اين فرم در قسمت فرمهاي آموزشي سامانه پذيرش دانشجويان ورودي فاي(اشدب
  ".باشداشتغال به تحصيل نامبرده مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي"

براي (. باشد به سازمان سنجش عالميمعدل ذكر شده در اين گواهي بايستي همان معدل االزم به ذكر است 
  )غ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته ارائه تاييديه معدل دوره كارداني نيز الزامي استفار

از پذيرفته شدگاني كه داراي گواهي معدل تائيد شده نباشند به هيچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد ***
  .آمد

ثبت نام در هنگام به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد ي كهنپذيرفته شدگا -2تبصره 
يا دانشنامه پايان تحصيالت گواهينامه موقت اصل موظف به ارائه  30/8/1398حداكثر تا مورخ باشند،  نمي

  .باشنداداره تحصيالت تكميلي ميبه  دوره كارشناسي ارشد
در زمان ثبتنام براي شركت در آزمون دانشجوي سال آخر مقطع   كه  گانيه شددسته از پذيرفت آن -:3 تبصره
نام براي  التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت فارغ 31/6/98بايست تا تاريخ  اند مي ارشد بوده ناسيكارش

تا ) 20(تا ) 0 ( اند، الزم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس  شركت در اين آزمون دانشجو بوده
زش عالي محل فارغ التحصيلي دوره توسط موسسه آمو) 30/11/97و يا حداكثر تا تاريخ ( 31/6/97تاريخ 

دفترچه  99يا صفحه و  دفترچه راهنماي ثبتنام 39صفحه مندرج در (ارشد در فرم مخصوص  كارشناسي
  .نام ارائه گردد ربط به هنگام ثبت درج و پس از تأييد مسئول ذي )هاي تحصيلي راهنماي انتخاب رشته

نامه شركت دارندگان مدارك  آئين«حائز شرايط  دارندگان مدارك تحصيلي معادل، مي بايست -4تبصره 
شوراي گسترش  15/4/1392مورخ  845مصوب جلسه » معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع باالتر

توسط  28/5/1392مورخ  77633/2آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 
بديهي است آن .ي ابالغ گرديده، باشندلشگاهها و موسسات آموزش عامعاونت آموزشي وزارت علوم به كليه دان



شوراي عالي 3/9/1377مورخ  432عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 
اند، در شمول  شده  هاي معادل پذيرفته در دوره) هاي معادل مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره(انقالب فرهنگي 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه  26/8/94مورخ  771براساس مصوبه جلسه .گيرند اين مصوبه قرار مي
هاي مذكور راه  به دوره 1381تا  1377هاي  دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال

براي ادامه تحصيل در مقاطع  28/5/94مورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره  يافته
  .شوند رسمي باالتر برخوردار مي

نخواهد آمد و   عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصيل فارغ 31/6/98  حداكثر تا تاريخ  كه گانيه شداز پذيرفت***
  .رفتار خواهد شد  با ايشان  مقررات  آنان، طبق  قبولي  شدن  تلقي» يكن لم  كان»  ضمن

 ريز نمرات تائيد شده دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد -2

  .در صورت عدم دسترسي به ريزنمرات تاييد شده، ارائه ريزنمرات تاييد نشده بالمانع است: تبصره
از  460يا معادل آن  }MCHE }MSRTاز  50مره گواهي زبان انگليسي با حداقل ناصل و كپي  -3

  {TOLIMO}از توليمو IELTS ،460از  5/5، {Internet Based}از تافل اينترنتي  60، (TOEFL)تافل
ماه اسفند  20 نمايند حداكثر تاارائه انگليسي دانشجوياني كه در زمان ثبت نام، نتوانند گواهي زبان : تبصره

  .در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم خواهند شد. آن اقدام نمايندمهلت دارند نسبت به ارائه 98
 سري كپي آن  سهاصل كارت ملي و  -4

 سري كپي از تمام صفحات آن سهاصل شناسنامه و  -5

 با زمينه سفيد رنگي جديد 3×4قطعه عكس شش - 6

عيت نظام وض مشخص كردنكارت پايان خدمت يا دفترچه آماده به خدمت يا مداركي دال بر اصل و كپي  -7
بند   به  با توجهوظيفه دانشجو يا نامه ابطال معافيت تحصيلي دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه مربوطه 

دوره   نام و شركت در آزمون ورودي راهنماي ثبت  دفترچه 3در صفحه   مندرج  »عمومي  وظيفه  مقررات«
 )براي برادران(1398سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دكتري 

 دولت  كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  يمرخص  حكم -8

اند،  شده  پذيرفتهو يا رزمندگان ) بنياد شهيد و امور ايثارگران(داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران -9
نام، همان عنوان  ل براي ثبتباشند و مالك عم نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي در زمان ثبت

 .باشد هاي ارسالي به موسسات مي درج شده در ليست
 "قطعي -رسمي"نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان  ارائه معرفي -10

ي اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسم. وزارت علوم، تحقيقات و فنĤّوري "آزمايشي -رسمي"و يا 



ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش  آزمايشي دانشگاه
 .باشد پذيرد، مي دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي

نسخه تكميل شده فرمهاي سالمت،پايش فرهنگي، فعاليت ورزشي و تعهد بهره مندي از آموزش  -11
 مالكيت معنوي و پذيرش شرايط تحصيل در دانشگاهرايگان، رعايت 

اصل فيش واريزي مبالغ زير به صورت علي الحساب بابت خدمات دانشجويي به شماره حساب  -12
 نت دانشجوييبانك تجارت شعبه خسروشاه بنام تنخواه گردان معاو 592013630

  : برادران دانشجويان ساكن خوابگاه) الف
  حاتتوضي ريالمبلغ به  عنوان رديف

  قابل برگشت در زمان فارغ التحصيلي 1,500,000 وديعه خوابگاه 1
  )علي الحساب( يك نيمسال 2,500,000  اجاره بها 2

3  
برخورداري ازهزينه 

  يخچال
700,000  -  

  شارژ بابت هزينه اياب و ذهاب 2,000,000 اياب و ذهاب 4
  : خواهران دانشجويان ساكن خوابگاه) ب
  توضيحات ريالهمبلغ ب  عنوان رديف

  قابل برگشت در زمان فارغ التحصيلي 1,500,000 وديعه خوابگاه 1
  )علي الحساب(يك نيمسال 2,500,000  اجاره بها 2
  به صورت علي الحساب 600,000 اياب و ذهاب 3

  
  : دانشجويان غيرخوابگاهي) ج

  ريال2,000,000ه صورت علي الحسابهزينه اياب و ذهاب يا تقاضاي كارت تردد خودرو ب

  تذكرات مهم

 .حضور شخص پذيرفته شده جهت تحويل و تشكيل پرونده الزامي است -1
اداره تحصيالت . شدگان فقط با ارائه تمامي مدارك خواستهشده مقدور استثبتنام از پذيرفته  -2

 .تكميلي دانشگاه از پذيرش افرادي كه با مدارك ناقص مراجعه نمايند معذور خواهد بود
نخواهد آمد و   عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصيل فارغ 31/6/98  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني  از پذيرفته -3

  .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولي  شدن  تلقي» يكن  لم  كان«  ضمن



  وطلبيدا  گردد كه  مشخص  ، چنانچه) تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام ثبت(از آزمون   در هر مرحله -4
  لغو و طبق  وي  باشد، قبولي و يا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي  نموده  را كتمان  حقايق
 .رفتار خواهد شد  با وي  مقررات

خواهد بود و حضور دانشجويان مطابق برنامه آموزشي  30/6/98شنبه مورخ شروع كالسها از روز  -5
 .ارائه شده از همان روز اول الزامي است

ها و مقررات آموزشي دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان در سايت اداره تحصيالت مي آيين نامهتما - 6
باشد و عدم اطالع از مفاد اين آيين در دسترس مي www.sut.ac.ir/gradتكميلي دانشگاه به آدرس 

 .كندنامه ها حقي براي دانشجو ايجاد نمي

  
ها و مسايل رفاهي و امور نياز به اطالعات بيشتر در مورد برنامه آموزشي دانشكدهدر صورت ته شدگان پذيرف

  )041پيش شماره .(دنهاي ذيل تماس بگيربا شمارهتوانند دانشجويي مي

 مسئول دوره تلفن دانشكده

 آقاي علمي روزانه  33459352 مهندسي برق
 آقاي رهنمايي –ظاهريآقاي  هروزان 33459152-33459149 مهندسي شيمي
 آقاي ياوري –خانم قره باغي  روزانه 33459458-33459431 مهندسي مواد
 آقاي منافي –نوينآقاي  روزانه 33459288-33459285 مهندسي معدن
 ساعديآقاي  -آقاي رجب زاده  روزانه  33458485-33458451 مهندسي مكانيك
 يموريآقاي ت روزانه 33459091 مهندسي پليمر
  آقاي عشقي روزانه  33459357  مهندسي عمران

  تقي نژادآقاي  روزانه  33459490  و گاز مهندسي نفت
  پورابراهيم آقاي  روزانه  33458453  مهندسي پزشكي

  آقاي صمدي روزانه  33459072  علوم پايه
  امور دانشجويان

  )خوابگاه(
  آقاي حداد –آقاي باغبان  روزانه  33458282-33458068

  باغبانآقاي  روزانه  33458054 وام –ور دانشجويان ام
  آقاي خوش سلوك –آقاي عبدالهي  روزانه  33459127-33459131  تحصيالت تكميلي 

  آقاي خوش سلوك روزانه  33459127  امور مالي 

توانند به جهت آگاهي ازآخرين اخبار و اطالعيه هاي تكميلي، پذيرفته شدگان عزيز مي
مراجعه نموده و يا با اداره  ir.ac.sut.www:ي سهند به آدرسسايت دانشگاه صنعت

 041-74591233و  041-34591313تحصيالت تكميلي دانشگاه با شماره تلفنهاي 
  .تماس حاصل نمايند



 مختلف ورودي مبادي از تبريز سهند صنعتي دانشگاه به دسترسي نقشه
به پرديس دانشگاه و سرويس اياب و ذهاب  است موجود شهرتبريزدرسايت دانشگاه

  .باشدداير ميمطابق برنامه اعالمي در سايت دانشگاه آهن تبريز در محل ميدان راه
جاده تبريز آذرشهر ـ شهر جديد سهند ـ  25كيلومتر : تبريز دانشگاه صنعتي سهند نشاني* 

  تبريزپرديس دانشگاه صنعتي سهند 
  

  *تبريز تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تاداره تحصيال*


