
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه صنعتی سهند
 

 دانشگاه صنعتی سهند 0199-0011اطالعيه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دكتري سال 

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

 رساند كه ثبت نام میاند  در دانشگاه صنعتی سهند پذيرفته شده 3199عزيزانی كه در آزمون دكتري سال 

ارسال ( بنام اينترنتی و  ثبت( الفشامل دو مرحله  بوده و غیرحضوريبه صورت  پذيرفته شدگان اين دانشگاه

لذا دانشجويان محترم از مراجعه حضوري به دانشگاه براي انجام امور  ؛باشد مدارك میسفارشی اصل  پست

منوط به تکمیل مراحل ثبت نام  پذيرفته شدگانبديهی است ثبت نام نهايی  .اكیداً خودداري نمايند ثبت نام

حداكثر تا   كه شدگانی  از پذيرفتهالزم به ذكر است كه  همچنین .مدارك خواهد بودپستی اينترنتی و ارسال 

  .آمدنخواهد   عمل  به  نام  ، ثبتده باشندنش  التحصیل فارغ 10/7/99  تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام اینترنتی( الف

 99سامانه پذيرش دانشجويان ورودي  كلیك بر روي و www.sut.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  -3

در نوار آدرس مرورگر اينترنت و  http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspxآدرس وارد كردن يا با 

شماره داوطلبی و  و درج كد ملی ده رقمی بدون خط تیره "دانشجويان جديد الورود"انتخاب نوع كاربري 

 . 3به عنوان كلمه عبور مطابق شکل آزمون دكتري 

لغایت  7/8/0199صبح روز چهارشنبه مورخ  9ساعت از  پذیرفته شدگانسامانه ثبت نام اینترنتی 

از طریق  مدارک مهلت ارسالآخرین و  فعال خواهد بود 19/8/0199مورخ  جمعهروز  40ساعت 

 .باشد می 05/8/0199مورخ  پنج شنبهروز پست سفارشی 
 

براي  شدگان محترم پذیرفتهبوده و  الکترونيکیكالس هاي دانشجویان در مقطع دكتري به صورت 

مراجعه یا   ها به سایت دانشکده زمان شروع كالس اطالع از نحوه انتخاب واحد و دروس اخذ شده و

 .تماس حاصل نمایند مربوطه با دفاتر دانشکده
 

http://www.sut.ac.ir/
http://edu.sut.ac.ir/samaweb/applicantlogin.asp


 
 درج کد ملی و شماره داوطلبی آزمون دکتری برای ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی. 1شکل 

فرم اطالعات  ،فرم اطالعات آموزشی اي، تکمیل قسمت اطالعات داوطلبان شامل فرم اطالعات شناسنامه -2

  (.2شکل )تکمیلی، فرم اطالعات بستگان 

 
 ... ای، آموزشی و  تکمیل موارد مربوط به اطالعات داوطلبان شامل اطالعات شناسنامه. 2شکل 

در اين قسمت پذيرفته شدگان . ي آموزشیها فرم قسمتو ورود به داوطلبان اطالعات قسمت  ذخیره -1

مبادرت نموده و به همراه هاي مورد نیاز  فرم، نسبت به تکمیل و امضاي موجودهاي  محترم پس از دريافت فرم

 .  ساير مدارك مندرج در اين اطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال نمايند

خواسته شده و ارسال تصوير مدارك درخواستی مطابق بندهاي قسمت مدارك اطالعات و ورود به  ذخیره -4 

 :ذيل

 .تصوير دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره قید شده باشد -4-3

تصویر نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی  توانند ، میداوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق: وجهت

 .به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش  گواهی مدرک کارشناسیالزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

 .باشد



 تصوير دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی ارشد با ذكر معدل -4-2

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

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

باشند، الزم است  ثبت نام نمیپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام : توجه

مطابق فرم مندرج در ) 1911دکتری نیمه متمرکز سال دوره دی روتصویر فرم مخصوص پذیرفته شدگان آزمون و

فرم مذکور را ارسال  پذیرفته شدگانی کهاز  .ارائه نمایند( ثبت نام اینترنتی سامانههمین های آموزشی  قسمت فرم

 .عمل نخواهد آمدبه هیچ وجه ثبت نام به ننمایند 

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان  گواهی مدرک کارشناسی ارشدالزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

 .سنجش باشد

 .لتحصیالن دوره كارشناسی ناپیوستهتصوير مدرك دوره كاردانی براي فارغ ا -4-1

شركت در  در زمان ثبت نام وبراي آن دسته از پذيرفته شدگان كه  تصوير فرم مخصوص معدل -4-4

 .دانشجوي سال آخر بودند 3199سال  آزمون ورودي دوره دكتري

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری سازمان سنجش سال  171فرم مخصوص معدل در صفحه  :توجه

 .وجود دارد  1911

 تصوير كارنامه تايید شده مقطع كارشناسی -4-5

 .تایید نشده بالمانع است کارنامهترسی به ریزنمرات تایید شده، ارائه در صورت عدم دس :توجه 

 تصوير كارنامه تايید شده مقطع كارشناسی ارشد -4-6

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

يا  MCHE (MSRT)از  50با حداقل نمره  انگلیسی زبان هايآزمون از يکی از زبان نمره گواهیتصوير  -4-7

 از سال 2 از بیش كه از تولیمو IELTS ،460از  5/5، از تافل اينترنتی 60، (TOEFL) از تافل 460معادل آن 

 .باشد گذشتهن آن تاريخ

مدرک مذکور حداکثر ملزم به ارائه در زمان ثبت نام نتوانند مدرک زبان معتبر ارائه نمایند، که پذیرفته شدگانی : توجه

 .می باشند 1911اسفند  11 تا

 (پشت و رو)تصوير كارت ملی  -4-8

 تصوير كلیه صفحات شناسنامه -4-9

  پذيرفته شده تصوير پرسنلی -4-30

  يا تصوير كارت پايان خدمت يا معافیت دائم يا مدركی جهت مشخص سازي وضعیت نظام وظیفه -4-33

  وظیفه  مقررات»بند   به  با توجهنامه ابطال معافیت تحصیلی دوره كارشناسی ارشد از دانشگاه مربوطه 

 3199دوره دكتري سال   نام و شركت در آزمون ورودي راهنماي ثبت  دفترچه 1در صفحه   مندرج  «عمومی

  براي پذيرفته شدگان مرد



  كارمندان  براي  متبوع  قید و شرط سازمان  و بدون  بیكت  يا موافقت  ساالنه  مرخصی  حکمتصوير  -4-32

 .دولت

 -رسمی"نامه رسمی مبنی بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتیاز ويژه مربیان  معرفیتصوير  -4-31

 . وريناوزارت علوم، تحقیقات و ف "ايشیآزم -رسمی"و يا  "قطعی

هزينه الزم به ذكر است كه . صدور كارت دانشجويی هوشمند ثبت نام به منظور پرداخت اينترنتی هزينه -5

 .باشدريال می 500000 ،صدور كارت دانشجويی هوشمند

 دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی -6

 

 

 

 

 

 

 

 جهت ارسال پستیهاي مورد نياز  مدارک و فرم (ب

 .ارسال نمايند به شرح زير استپست سفارشی مداركی كه الزم است داوطلبان از طريق 

 .دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره قید شده باشد  اصل -3

اصل نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به سازمان  ،داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق: توجه

  .ارسال نمایندبایستی نظام وظیفه را 

 .اصل دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی ارشد كه در آن معدل دوره قید شده باشد -2

نامه اعالم  ری است اصلضرو ،در صورت نداشتن مدرک فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان مرد  :توجه

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

فرم  اصلباشند، الزم است  پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام ثبت نام نمی: توجه

های  مطابق فرم مندرج در قسمت فرم) 1911دکتری نیمه متمرکز سال دوره دی رومخصوص پذیرفته شدگان آزمون و

 :توجه مهم

مندي از  پس از دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی جهت بهره دكتري پذيرفته شدگان محترم -3

  http://bp.swf.irبا مراجعه به آدرس ( خوابگاه و وام)تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجويان 

توانند  می (ضمیمه همین اطالعیهدر ) پورتال دانشجويی صندوق رفاهفايل راهنماي ثبت نام در مطابق 

 . دننماياقدام 

با مراجعه به آدرس  و شماره دانشجويی كلیه پذيرفته شدگان پس از دريافت كد رهگیري -2

https://portal.saorg.ir  جديد و مطالعه راهنماي تکمیل كارنامه سالمت جسم و روان دانشجويان

همراه ساير مدارك مندرج در اين  اقدام نموده و  هاآنها و در نهايت چاپ  نسبت به تکمیل فرمالورود 

 و روان كارنامه سالمت جسمالزم به ذكر است كه . نماينداطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال 

  .بايستی در نزديکترين مركز درمانی محل سکونت توسط پزشك تايید گردد

http://bp.swf.ir/
https://portal.saorg.ir/


به هیچ وجه ثبت فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی کهاز  .ارائه نمایند( ثبت نام اینترنتی سامانههمین آموزشی 

 .نام به عمل نخواهد آمد

باشند، ن بازه ارسال مدارک پستیپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد در  :تذکر

یا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی  گواهی موقتدانشنامه یا اصل  موظف به ارائه اصل 91/1/1911حداکثر تا مورخ 

 .ندباشبه اداره تحصیالت تکمیلی می دوره کارشناسی ارشد

 ريز نمرات تايید شده مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد -1

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

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

دسته از پذيرفته شدگان كه در زمان ثبت نام و شركت در آزمون  براي آن)فرم مخصوص معدل  اصل -4

 (دانشجوي سال آخر بودند 3199ورودي دوره دكتري سال 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری سازمان سنجش سال  171فرم مخصوص معدل در صفحه  :توجه

 .وجود دارد  1911

 سفیدرنگی جديد با زمینه  1×4شش قطعه عکس  -5

 سري  1كپی كارت ملی به تعداد  -6

 سري 1كپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  -7

 كپی كارت پايان خدمت يا معافیت دائم -8

ی اخذ ت الزم براپذیرفته شدگان مرد که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند برای اطالع از اقداما :توجه

       .مراجعه نمایند  http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=10آدرس معافیت تحصیلی به 

تعهد بهره مندي از شامل فرم  "نتینترفرم هاي آموزشی سامانه ثبت نام اي"كلیه فرم هاي موجود در بخش  -9

 پايش فرهنگی، امور دانشجويان، ،شرايط تحصیل در دانشگاهپذيرش ، رعايت مالکیت معنوي، رايگانآموزش 

 .كه به صورت دستی تکمیل و امضا شده باشد ...سالمت جسم و روان و  پیشینه و عاليق ورزشی،

     

 

 

 

 

 

و  شدهده نام داوطلب قید سفارشی انجام پذيرد و در قسمت فرستنپست صورت مدارك بايد به ارسال 

آدرس پستی دانشگاه  .گردد درج "داوطلب دكتري مدارك ثبت نام"در قسمت گیرنده حتما عبارت 

 .به صورت زير می باشد صنعتی سهند

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

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

 .دتوسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه  نزد خود نگه دارن



 برخی تذكرات مهم

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

 .دانشگاه از ثبت نام افرادي كه مدارك آنها ناقص باشد معذور خواهد بوداداره تحصیالت تکمیلی . مقدور است

 نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام  ، ثبتده باشندنش  التحصیل فارغ 10/7/99  حداكثر تا تاريخ  كه شدگانی  از پذيرفته  

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

 را كتمان  یحقايق  داوطلب  گردد كه  مشخص  ، چنانچه( تحصیل  ، پذيرش و يا هنگام نام ثبت)از آزمون   ر هر مرحلهد  

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

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

 .خواهد شد

  كالس هاي درسی دانشجويان در كلیه مقاطع به صورت الکترونیکی بوده و پذيرفته شدگان محترم ضمن مطالعه

و از  (http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68)راهنماي استفاده از سامانه آموزشی مجازي 

     . شركت نمايند هاي درسدر كالس می توانند  http://lms.sut.ac.irطريق آدرس 

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

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

 .كنددانشجو ايجاد نمی

 پذيرفته شدگان عزيز جهت آگاهی ازآخرين اخبار و اطالعیه  .لطفا از هر گونه مراجعه حضوري خودداري فرمائید

در صورت نیاز مبرم در و يا   مراجعه نموده www.sut.ac.ir: توانند به سايت دانشگاه صنعتی سهند به آدرسمی

تماس حاصل  043-11459327و  043-11459313هاي اداره تحصیالت تکمیلی  ساعات اداري با شماره تلفن

 .نمايید
 

توانند با  ها و امور دانشجویی میدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده عزیز رفته شدگانپذی

 . تماس بگیرند 141ذیل و با پیش شماره های  تلفن  شماره

 آدرس سايت مسئول شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir آقای علمی 33459352 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir آقای ساعدی -آقای رجب زاده 33458485-33458451 مهندسی مکانیك

 http://fa.pge.sut.ac.ir آقای تقی نژاد 33459490 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir آقای رهنمائی -آقای ظاهری 33459149-33459152 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir آقای تیموری 33459091 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir آقای اسدپور 33458453 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir آقای عشقی 33459357 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir خانم قره باغی -آقای شاه پسند 33459458-33459431 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir آقای منافی -آقای نوین 33459285-33459288 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir آقای صمدی 33459072 (رياضی و فیزيك) علوم پايه

 - آقای حداد -صبوریآقای  33458282-33458281 (خوابگاه)امور دانشجويان 

 - صمدیانآقای  33458054 (  وام)امور دانشجويان 

 

 *تبريز تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تاداره تحصیال*

http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68
http://lms.sut.ac.ir/
http://www.sut.ac.ir/grad

