آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال  6931دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی سهند

شرایط داوطلبان و نحوه ثبت 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:
 -1داشتن دانش نامه کارشناسی از یکی از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقاات و نان آوری متناسا

باا رشاته و

گرایش تحصیلی درخواستی در دوره کارشناسی ارشد،
تبصره :1دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ  90/60/31تحصیالت آنها به اتمام مایرساد ،بایاد
نرم شماره  2را تکمیل نمایند.
تبصره :2دانشگاه های پیام نور ،آزاد ،غیر انتفاعی ،غیر دولتی ،علمی-کاربردی  ،مجازی ،پردیس دانشگاهی و باین
الملل مجاز به استفاده از این آیین نامه نیستند.
 -2احراز یکی از شرایط مندرج در آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصایلی کارشناسای ارشاد
وزارت علوم ،تحقیقات و نناوری به شماره  21/44977مورخ  1393/65/65و ابالغیه  2/176630مورخ ( )95/4/7این مدارک
به پیوست این آگهی موجود می باشند)
تذکر مهم :رتبه متقاضیان پس از  0نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحد ها محاسبه می شود و متقاضی باید به لحاظ
میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

 -3تکمیل نرم های ثبت نام و ارسال کلیه مدارک الزم تا تاریخ مقرر ()90/2/24
آدرس پستی :تبريز – شهر جديد سهند – پرديس دانشگاه صنعتي سهند – دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه -کد پستي1335855555 :

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

ج  -مدارک الزم جهت ثبت نام:
 -1نرم تکمیل شده تقاضای ثبت نام (نرم شماره ،) 1
 -2کپی شناسنامه (نقط صفحه اول و توضیحات) و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 -3یک قطعه عکس  3×7تمام رخ با ذکر مشخصات در پشت آنها (به نرم شماره  1الصاق شود)،
 -7گواهی معتبر مبنی بر تائید رتبه متقاضی بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (نرم،) 3
تذکر مهم :طبق ابالغیه  2/176630مورخ  95/4/7رتبه متقاضی پس از  0نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحد ها
محاسبه می شود و متقاضی باید به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

 -5تصویر گواهی نراغت از تحصیل دوره کارشناسی برای نارغ التحصیالن با ذکر معدل.
1
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 -0گواهی نراغت از تحصیل تا تاریخ  90/60/31برای دانشجویان نعلی مقطع کارشناسی (نرم،) 2
 -4ریز 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).
 -7اصل رسید بانکی به مبلغ  766/666ریال به نام درآمدهای اختصاصی اداره آموزش دانشگاه صنعتی سهند در وجه
حساب جاری (نراگیر) شماره  6592613773نزد بانک تجارت شعبه خسروشهر باجه دانشگاه صنعتی سهند -کد
 -5926قابل پرداخت در کلیه شع

بانک تجارت.

د  -نکات مهم:
 -1کلیه مدارک مورد لزوم میبایست به هنگام ارسال تقاضانامه ضمیمه باشد و تحت هیچ شرایطی پس از انقضای مهلت
مدرکی تحویل گرنته نخواهد شد و در صورت ارسال نیز اعتباری نخواهد داشت.
 -2به مدارک ناقص ترتی

اثر داده نمیشود.

 -3رشته و گرایش درخواستی دوره کارشناسی ارشد حتما بایستی متناس

با رشته کارشناسی داوطل

 -7در صورت تغییر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده ،داوطل
دانشگاه برساند .در غیر این صورت عواق

این امر به عهده خود داوطل

میبایست مرات

باشد.

را سریعاً به اطالع این

خواهد بود.

 -5مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
 -0چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطل

واجد هر یک از شرایط نوق نبوده است از ادامه

تحصیل او جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با وی رنتار خواهد شد.
 -4مهلت ارسال مدارک تمدید یا تجدید نخواهند شد.
 -7نتایج نهایی از طریق سایت  www.sut.ac.irاعالم خواهد شد.
 -9پذیرنتهشدگان میبایست تا تاریخ مقرر (که متعاقبا اعالم خواهد شد) جهت ثبتنام 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 ثبت نام خواهد شد.
 -16شروع کالسهای دانشجویان پذیرنته شده مطابق با برنامه نیمسال اول سال تحصیلی  90-94خواهد بود.
(پایان آگهی)
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