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  كاردانی وطع امقدانشگاه صنعتی سهند در  آزمون سراسری جزو پذیرفته شدگان به اطالع تمامی عزیزانی كه    

در می رساند كه ثبت نام قرار گرفته اند،  در مرحله اشتباه در انتخاب رشته  1400-1401سال تحصیلی  كارشناسی 

را بایستی به دانشگاه پس ازثبت نام اینترنتی   بوده و اصل مدارک خواسته شده اینترنتیبصورت   ،كد رشته های زیر

  ارسال نمایند.از طریق پست سفارشی صنعتی سهند 

 عنوان رشته محل دوره تحصیلی کد رشته محل

 ریاضیات و کاربردها  / نوبت دومروزانه 30067/30078

 فیزیک  روزانه/ نوبت دوم 30068/10027

 مهندسی برق  / نوبت دومروزانه 30069/30079

 مهندسی پزشکی / نوبت دومروزانه 30070/30080

 پلیمرمهندسی  / نوبت دومروزانه 30071/30081

 شیمی مهندسی  / نوبت دومروزانه 30072/30082

 مهندسی عمران  / نوبت دومروزانه 30073/30083

 مهندسی مکانیک  / نوبت دومروزانه 30075/30085

 مهندسی مواد ومتالورژی  / نوبت دومروزانه 30076/30086

 مهندسی نفت  / نوبت دومروزانه 30077/30087

 مهندسی معدن روزانه/نوبت دوم 30074/30084

 مهندسی پزشکی مجازی 10028

 مهندسی شیمی مجازی 10029

 مهندسی مواد و متالورژی مجازی 10030

 کاردانی فرآوری مواد معدنی روزانه/نوبت دوم 10031/10032

با توجه به ثبت نام  ،قبولی شما در دانشگاه صنعتی سهنددانشجوی ارجمند با سالم و عرض تبریک 

 رایط خاص كرونا جدا خودداری نمایید.مراجعه حضوری با توجه به شاز  خواهشمند است، اینترنتی

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ،شهریه ثبت نام ،نحوه ثبت نام اینترنتی با مطالعه این اطالعیه از  

 مطلع شوید.

 

 



 

 

 الف ( ثبت نام اینترنتی:

 1400سامانه پذیرش دانشجویان ورودی لینک با مراجعه به  پذیرفته شدگانالزم است  برای انجام ثبت نام اینترنتی،

 زیر: آدرس مستقیم یا و www.sut.ac.irدر سایت دانشگاه به آدرس 
https://sess.sut.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspx  

 نسبت به تکمیل اطالعات خود طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایند.
 

 

لغایت ساعت   17/08/1400مورخه  دوشنبه روز  8:00  دانشجویان از ساعتسامانه ثبت نام اینترنتی الزم بذكر است 

فعال خواهد جهت ورود اطالعات پذیرفته شدگان جدید دانشگاه صنعتی سهند   21/08/1400جمعه مورخه  روز 24

 بود.

 

 
 1400-1401شروع به تحصیل پذیرفته شدگان در مرحله اشتباه در انتخاب رشته از نیمسال دوم سال تحصیلی 

 خواهد بود.

به پورتال اتوماسیون جامع آموزشی و  در نیمسال دوم  برای اطالع از انتخاب واحد و زمان كالس های درسی

ابتدای شماره به  Sحرف با ارائه شناسه كاربری )افزودن  http://sess.sut.ac.irدانشجویی از طریق سامانه 

  د.یمراجعه نمای دانشجویی( و كلمه عبور 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 راهنمایی انجام ثبت نام اینترنتی
 )در ادامه(

 

http://www.sut.ac.ir/
https://sess.sut.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspx
https://sess.sut.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspx
http://sess.sut.ac.ir/


 
 
 

 سامانه پذیرش دانشجویان ورودی  ازطریق انجام ثبت نام اینترنتی نحوه

 1400-1401سال تحصیلی

 

 الف( ثبت نام اینترنتی

یا با  1400 ورودیسامانه پذیرش دانشجویان  کلیک بر روی و www.sut.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -1

در نوار آدرس مرورگر اینترنت به منظور  https://sess.sut.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspxوارد کردن آدرس 

دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به سامانه اتوماسیون آموزشی و دانشجویی با درج مشخصات شماره داوطلبی، 

وارد مراحل ثبت نام  1(.  با ورود کردن شناسه و رمز عبور در قسمت پایینی شکل 1شناسنامه و کد ملی )شکل 

 آموزشبوده و اداره پذیرفته شده رمز عبور مورد استفاده متوجه شخص ظت از مسئولیت حفاخواهید شد. 

 مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 
 دریافت شناسه کاربری و رمز عبور سامانه اتوماسیون آموزشی و دانشجویی. 1شکل 

 

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


 
. مطالعه راهنمای فرایند و تایید آن2شکل   

 

  (.2)شکل داوطلبان ای  پایهتکمیل قسمت اطالعات  -2

 
 ای داوطلبان  تکمیل موارد مربوط به اطالعات پایه. 2شکل 

 

 پرداخت اينترنتی هزينه صدور کارت دانشجويی هوشمند -3

 000/005مبلغ 1400-1401برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی توجه: هزینه صدوركارت دانشجویی هوشمند

 باشد.ریال می

 



 1400-1401سال تحصیلی  دانشجویان ورودی  اینترنتینام برای ثبتمدارک مورد نیاز اسکن 

 

  دوره آموزش متوسطه گواهينامه دوره چهار ساله يا شش ساله نظام قديم تصوير (1

 ديپلم براي داوطلبان نظام قديم دوره آموزش متوسطه سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل تصوير اصل مدرک و گواهی پايان  (2

 و  ی سالی واحدي يا ترمی واحديآموزش گواهی آن براي داوطلبان نظامدانشگاهی يا پايان دوره پيشمدرک  تصوير  (3

 زشی سالی واحدي يا ترمی واحدي   و سال ما قبل ديپلم آمو تصوير  مدرک و يا گواهی ديپلم نظام 

 6-3-3تصوير گواهی پايان دوره آموزشی نظام جديد آموزشی سيستم   (4

 ره پيش دانشگاهی براي داوطلبان نظام آموزشی سالی واحدي يا ترمی واحديتصوير ريزنمرات دو (5

 براي هر سه نظام آموزشیريز نمرات دوره متوسطه  تصوير (6

 تصوير تمامی صفحات شناسنامه در قالب يک فايل  (7

 کارت ملی  تصوير (8

 داوطلب  با زمينه روشن تهيه شده در سال جاري تصوير  رنگی تمام رخ  (9

    https://emt.medu.irگيري دريافتی از سامانه تاييديه مدارک تحصيلی ديپلم  به آدرس کد رهتصوير (10

 شدگان پسر پذيرفته ) گواهی اعالم آخرين وضعيت تحصيلی( براي   4تصوير کارت پايان خدمت يا کارت معافيت و يا فرم شماره (11      

رسمی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي طول دوره تحصيل در دانشگاه  تصوير اصل حکم مرخصی ساالنه و يا موافقت (12        

 براي کارمندان دولت

 

 تذكرات مهم:

است. اداره آموزش دانشگاه از پذيرش  شده امکانپذيرشدگان فقط با ارائه تمامی مدارک خواستهنام از پذيرفتهثبت  -1

لذا ضروري است پذيرفته شدگان محترم پس از آپلود مدارک  افرادي که با مدارک ناقص معذور خواهد بود.

بديهی  به دانشگاه ارسال نمايند. 25/08/1400تاريخ حداکثر تا   زير رادرخواستی در زمان ثبت نام اينترنتی ، اصل مدارک 

 به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود. تاريخ مذکوراست عدم ارسال مدارک خواسته شده تا 

 



به   پست سفارشیبایستی از طریق   دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم )شبانه( مدارکارسال 

اداره كل آموزش كدپستی  -پردیس دانشگاه صنعتی سهند –شهرجدید سهند –آدرس تبریز 

بایستی از ارسال مدارک دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی )مجازی( و     5331817634

دانشکده آموزشهای الکترونیکی  -جنب تراكتور سازی -بلوار ملت–به آدرس تبریز پست سفارشی طریق 

 صورت گیرد. 5197817169كد پستی  –اداره آموزش  –دانشگاه صنعتی سهند 

 

 و  نام خانودگی و شماره دانشجویینام،  ز لطفا روی پاكت پستی ارسالی،پذیرفته شدگان عزی

 قید گردد. كارشناسیكاردانی/مقطع  مدارک ثبت نامهمچنین عنوان 
 

  مدارک الزم جهت ارسال پستی

 

يا اصل گواهی پايان دوره پيش دانشگاهی  دوره آموزش متوسطه گواهينامه دوره چهار ساله يا شش ساله نظام قديم اصل  -1

 سه ساله متوسطه براي نظام آموزشی سالی واحدي يا ترمی واحدي و اصل گواهی پايان دوره

 مرات ديپلم و دوره پيش دانشگاهی، سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم اصل ريزن -2

 6-3-3اصل گواهی پايان دوره آموزشی نظام جديد آموزشی سيستم   -3

 پذيرفته شده به صورت تمام رخ و رنگی که در سال جاري تهيه شده 3*4شش قطعه عکس  -4

 http://emt.medu.irلم  به آدرس کد رهگيري دريافتی از سامانه تاييديه مدارک تحصيلی ديپ  -5

 ل رسيده باشد.يکه  به تاييد مدرسه محل تحصشدگان پسر وضعيت نظام وظيفه پذيرفته اصل مدرک  -6

 که در هنگام ثبت نام اينترنتی اخذ و به طور دقيق تکميل شده اند )فايل پيوستی( تعهدفرمهاي  -7

 

« يکن  لم  کان»  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصيل ارغف  31/06/1400  حداکثر تا تاريخ  که شدگانی  از پذيرفته *

  اهدشد.رفتار خو  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی

و يا   نموده  را کتمان  حقايق  داوطلبی  گردد که  مشخص  (چنانچه تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله**     

 رفتار خواهد شد.  با وي  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولی نمیتحصيل در دانشگاه  و واجد شرايط نموده  ارائه نادرستیاطالعات 

 

 قابل توجه پذیرفته شدگان مرد آزمون سراسری

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

  .نمایندمراجعه   https://services.epolice.irتحصیلی و همچنین نامه ترخیص به آدرس 

 

https://services.epolice.ir/


 

از  و مجازي  نوبت دوم اعم از دوره هاي روزانه ،  پذيرفته شده در مرحله اشتباه در انتخاب رشتهي دانشجويان کالس ها ***

حضور دانشجويان در کليه کالس هاي آموزشی مطابق برنامه آموزشی  .شروع خواهد شد نيمسال دوم مطابق تقويم آموزشی

 الزامی است. اي هر رشته/گرايش ارائه شده بر

در سايت اداره  دوره هاي روزانه و شبانه  تمامی آيين نامه ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان**** 

و عدم اطالع از مفاد اين آيين نامه ها حقی قابل دسترس می باشد        www.sut.ac.ir/eduآموزش دانشگاه به آدرس 

 نمی کند. براي دانشجو ايجاد 

که شهريه تحصيلی  توجه نمايند و آموزش الکترونيکی )مجازي( نوبت دوم )شبانه( هاي پذيرفته شدگان دوره ***** 

 دريافت خواهد شد. پس از انتخاب واحد دروس ين عزيزان بصورت اينترنتی و ا 1400 -1401تحصيلیسال دوم نيمسال 

 

 

و آموزش الکترونیکی )مجازی(  نوبت دوم )شبانه( های مقطع كارشناسی دوره1400شهریه مصوب سال مبلغ 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.

 میزان افزایش شهریه متغیر در هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد. وجه:ت

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  و آموزش الکترونیکی شدگان نوبت دوم )شبانه(با توجه به اینکه پذیرفته 

دولتی هزینه تحصیل خود را شخصا در حین تحصیل پرداخت می نمایند و تعهدی در قبال استفاده از 

می توانند در پایان دوره تحصیلی خود با ارائه برگ معافیت/اتمام دوره  تسهیالت آموزش رایگان ندارند

درخواست صدور مدارک دانش ام وظیفه عمومی )فقط مخصوص آقایان( و برگ تسویه حساب دانشگاه، نظ

 .و ... را بنمایند آموختگی، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده

 
 www.sut.ac.irتوانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس:می های تکمیلیجهت آگاهی از اطالعیهپذیرفته شدگان عزیز 

 .مراجعه نمایند

 

 همچنین پذیرفته شدگان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده ها و مسایل رفاهی و امور دانشجویی 

 (041پیش شماره با می توانند با شماره های ذیل تماس بگیرند. )

 

 آدرس سایت مسئول شماره تماس نام دانشکده

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

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

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


 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 )ریاضی و فیزیک( علوم پایه

 Elearning2@sut.ac.ir خانم ابراهیم پور 34249611 آموزش های الکترونیکی

 - آقای باغبان  33458068 امور دانشجویان 

 - آقای حداد -آقای صبوری 33458282-33458281 امور دانشجویان )خوابگاه(

 - آقای صمدیان 33458054 امور دانشجویان )وام(  

 - آقای خوش سلوک 33459127 امور مالی

 -  33458304 مرکز بهداشت و روان 

 

 

 

 

 

 دانشجو با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان

 اداره كل آموزش دانشگاه صنعتی سهند


