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 دانشگاه صنعتی سهند  1403-1402 سال  بدون آزمون  کارشناسی ارشد دانشجوی   پذیرش فراخوان                 

 

  دانشگاه  نگتی س نگ تر دا اانگ هق  رسا انگهد  بند برتس تر  دگ ر  دیا  صهق  رکگیلی  رای س تراق نگه   رکگی س 

یین نامه پذیرش بدون آزمون استعدداهاا  هخشاتان هخ هوخت صیلتیکا شاخست استا  آ  ر انگه ت 1403-1402

دیا    صهق   رايش-  اشگ   اهبس  دا    (وزاخت عکوم، صیقیقات 17/10/1401موخخ   307862/2ستااخت    ابالغیه) اخستد

داااق ظرفی  پذير  ایزان  از طريا کترنا   1402-1403کهاشگتهنگس ااشگر دانشگاه  نگتی س نگ تر ک  دا نگه   رکگی س  

س ک  دا  شگراي  یاجر  97و  98به صرصیب وخوه     آموشعگانهاناتوویان و هان  تین از  کهاشگتهنگس ااشگر صدگ تر 

 .بس پذيردکهاشتهنس ااشر  دانشجنق   انر پذيرف   شر   شاخس اسا پیوسعه طبق قانون س و  و پذیرشدیا   

 

   دانشاه  نتی س ن تر ت  شرح زير ان :  1402-1403صهق داااق ظرفی  ته آزبنن نه   رايش-دید  اش  

  طراحا، و شاصالیست   صت ای  غذایا، صرموستی عی   ،بیوصك ولوژ گرایاتها  ررای داا  دداستاز ، )  مه دستا ستیاا -1

 (، پکیار، هاخوساز پدیدت اا  انعقالررای د، مییط زیس ، 

 مخازن( ،اشعااف بهرت برهاخ ، ،حفاخ  ها )گرایا مه دسا نف   -2

 بیوالكعری (  ،)بیومكانی  مه دسا پزسكا -3

  (نانور اوخ ،بیوپکیار، خنگ پکیاریزاسیون، )گرایاها  رراوخش، مه دسا پکیار  -4

  ، مكانی  س گ، رراوخ  مواه مددنا(امددن مواه ، اشعاافامددنمواه  )گرایاها  اسعخراج مه دسا مددن  -5

  ( ، سیسعم اا  انرژ میرشه شوهخو، صبدیل انرژ قوا  ا  طراحا شاخبره ، )گرایاه مه دسا مكانی  -6

 ( سا اوا رضا )گرای  سازت اا  اوایامه د -7

،  ، نانومواه، خیخعه گر  مه دستتا، ستت استتایا و انعخاا مواه و حفاظ  مواه )گرایاتتها  شوخهگا مه دستتا مواه  -8

 (، اسعخراج رکزاتدوسكاخ 

  زلزله( ،ژئوصك ی اا  هخیایا، سازتمه دسا سواحل، ب اهخ و )گرایاها  سازت،  مه دسا عاران  -9

قدخت،  ارزاخاا  میكرو و نانو الكعرونی ، ستتیستتعاها   الكعرونی ،  مداخاا  موعا   )گرایاتتها     برق مه دستتا  -10

 مخابرات سیسعم، ش عرل(الكعرونی  قدخت و ماسی ها  الكعریكا، 

 (اا  شامپیوصر سبكهشامپیوصر )مه دسا   -11

 (میدانها، ذخات ب یاه  و نظریه )گرایاها  ریزی  ماهت چگال  یریز   -12

  ر اوخ  پالساا -13

 )گرایاها  دبر، آنالیز( یات و شاخبرهااخیاض -14

 (، آنالیز عده ، بهی ه ساز و سیسعم اا  هی امیكا یل)گرایاها  مداهالت هیفرانس  خیاضا شاخبره -15
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   هايخ   ه حراکثراز  هايخ    اين اطلعی بتراج دا  صارا  برااک    ت  اا  2و 1  ل شگگر  شگگاها یدگگ  فرت  رايته  دایط رهن بس

  کر پدگ س: دف ر انگ یرادصهق دابشگهن   س دانشگاه  نگتی س نگ تر   ير نگ تر  پرديز  شگ ر جر يت  آدا :   رر 25/11/1401

 تر. ياانه  ناه(    ی  رايش.....  .....   سهضس کهاشتهنس ااشر ترین آزبنن اش  ایق پهک  ح اه قیر شند: ب)    5331811111

 ت  پینن  اين اطلعی  آبر  ان .  بناد نیهز قصه  اش  شرايط دایط رهن ی بشخکهی 

 

آدا   تگگ   دانشگگگاگگه   نگگگگهيگگ   تگگ   نگگهت  ترگگ   فرت  دايگگهفگگ   ی  اطلعگگهی  رای س  کدگگگگ   تراق  بتگگران    علقگگ  

http://www.sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=18 .براجی  فربهيتر        

 

 041 –  33459463  فن پهنخانئس ت  نناالی:    

 Talent@sut.ac.irادا  ايایل دف ر ان یراد دابشهن:  

 

 

 
 

*** هاناگات ص دعا سه د  هرعر اسعدداهاا  هخشاان   ***  
  

mailto:Talent@sut.ac.ir
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بدون آزمون  شاخس اسا اخسد"و نیوت ثب  نام معقاضیان پذیرش هخ هوخت  هاوطکبانسرایط 

 "هاناگات ص دعا سه د

 :  اط عاومیالف ( سرا  

 پهيرترق ت  قهننن انهنس جا ناق انلبس ايران  -  1

 دااا تندن نلحی  عانبس -  2

 نراش ن بتع قهنننس تراق اداب   رکیل از نظر برب  یظیف  عانبس تراق دایط رهن برد  -3

 
 :  سرایط اشعلاصا هاوطکبان(   ا 

صهق بناد  هئیر یزاای  يرس از دانشگاه   دا   تر انگه  قهننن نگتجش ی پذير     کهاشگتهنگس  اشگ اه  ت   رکگیل دا دیا  -1

 کهاشتهنس ااشر دیا     بنان س دادا  ب تهن  ته اش   ی  رايش  رکی س    آیاق ع نت   رسیسهی ی فن

آئین نهب  پذير  ترین آزبنن انگ یراد دابشگهن دا دیا   رکگی س کهاشگتهنگس ااشگر  یزاای    احراز شگرايط بتراج دا -2

)آيین نهب  دا تخش انضگگگاهت اطلعی  بنجند   17/10/1401بناخ    307862/2ع نت   رسیسهی ی فتهیاق ت  شگگگاها   

 .(ان 
ا باید به سبه ما سوه و معقاضمیا  سه چهاخم واحد اانیاسال با گذخاندن حداقل    6پس از  خصبه معقاضیان  :  1صذشر  

رقط هاناوویان هاناگات ص دعا   هخصد برصر هاناوویان ام خسعه و ام وخوه  شوه باسد. 20 لیاظ میانگین شل دزء

 هخصد معقاضا باس د. 30سه د ما صوان د صا میانگین شل 

 

خا گذخاندت    ملوا  هخسا    سه چهاخم واحد ااو شاعر از    واحد   100: هاناوویانا شه صا پایان نیاسال سام باال   2صذشر  

ا  شوه اسع د، به صوخت ماروط و بدون پرهاش  ازی ه برخسا  اند و حائز سرایط خصبه هخ بین ام وخوهیها  ام خسعه

 صوان د مداخک شوه خا به این رراشوان اخسال ررمای د. بدیها اس  برخسا مداخک این هسعه از هاناوویانمداخک، ما

 رقط هخ صوخت اشذ مووزاا  الزم صوخت شوااد گرر .

 

 (25/11/1401)ثب  نام و اخسال شکیه مداخک الزم صا صاخیخ مقرخ اا   صكایل ررم    -3

  - دف ر انگ یرادصهق دابشگهن دانشگاه   –شگاه  نگتی س نگ تر  نيس داپرد  –نگ تر  ير  جر   شگ ر – رريز   آهخس پستعا:

 5331811111کر پد س:  
  خسعه............ و گرای ........................ -هخج سوه : معقاضا اخسد بدون آزمونپسعا : خو  پاش  3صذشر 

ارزای  ست وات سترایط الزم برا  معقاضتیان، هستعوخالدال خصبه ب د ،  : لطفا ده  شستب اطالعات بیاتعر هخ شلتو  4صذشر

...، ستتایر اطالعیته اتا  مرصبط بتا رراشوان شته هخ قستتات  ضتتاتائم مودوه استت  خا بته هقت  مطتالدته  موتاز، ظرریت  پتذیرش و

 بفرمایید.
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 :نام مداخک الزم ده  ثب  - ج

 ، ( 1سااخت  ررم) نام ثب   سدت صقاضا   صكایلررم   -1 

 )پا  و خو(  شاخت مکاو شپا   ه اول و صوضییات(صفی)رقط س اس امه شپا  -2

 شپا شاخت هاناوویا  -3

 ، اللاق سوه( 1)به ررم سااخت  صاام خخ با ذشر ماخلات هخ پا  آنها  3×4قطده عكس  ی  -4

، شه باید به صایید مداون  آموزسا هاناگات  (  2ررمخصبه معقاضا بین هاناوویان ام خسعه و ام وخوه  شوه )گوااا   -5

 ،  مبدا برسد

 .  با ذشر مددل النیراخغ العیل   برا  ال هوخت شاخس اسیرراغ  از صیل ار گواایصلو  -6

)هخ صوخصا شه خیز نارات صائید سدت صوسط هاناگات میل صیلیل هخ هسعرس نباسد،    از نارات مقط  شاخس اسیخ -7

هخ صوخت قبولا  صوخت غیر خساا و با ذشر صدهد صی  آنها اخائه ناای د شه ه صوان د خیز نارات شوه خا بهاوطکبان ما

 مکزم به اخائه نسخه صائید سدت و خساا آنها  شواا د بوه(.

*ازی ه ثب  نام   ص دعا سه د هاناگات اهاخت آموزش  اشعلاصا   نام هخآمدااسااخت سبا  زیر به به  اد بانكیاصل خس -8

)ی     1,500,000)ی  میکیون( خیال و برا  هاناوویان سایر هاناگات اا    1,000,000برا  هاناوویان هاناگات ص دعا سه د  

 * میکیون و پانلد ازاخ( خیال اس .  
 

 بشخکهی بسکر نرفکل

 IR9501-0000-4001-0754-0301-8321 شاها  شرهق تهنک برکزق 

 220009-0322-00401-22700-54541-38807 شتهن  یاايز 
    

 نكات مهم:  - ه
 لي رن سبراک ب    قانسضه از پس س يشرا چیص  ر  ی تهشر ا ی ضا  سهضهنهب  اانه  صتاهت ت   د يتهسبرااک بناد دزیت ب  یک  -1

 .  داش  نخناصر قاع رها زین اانه  ننای دا ی شر نخناصر  رف  

 شند.  س  اتر داد  نایت  برااک نهقص  ر  -2

 ح اه تهيد س ب تهن  ته اش   کهاشتهنس دایط   تهشر. اش   ی  رايش دابنان س دیا  کهاشتهنس ااشر  -3

 دا.  ترنهنر  دانشاه   نيا  اطلع   ت   یهًينر  اا  برا    د يتهسر آدا  برل نرنن  ی شاها    فن اعلت شر   دایط   بییدا ننای  ا  -4

 .  تند بناصر دایط   بند ع ر  ت  ابر  نيا عناق  ننای نيا ریغ

 ی یج  تر  نهت بد رد نخناصر شر.  سبرااک اانهد -5    

ل ای  یاداب   رک  ط فنق نرند  ان  ازي ک از شراي ل بشخص  ردد ک  دایط   یاجر صر  یی  رک  چتهنچ  دا صر برح   از تر  نهت  -6

 . اف ها بناصر شر قت  عال آبر  ی طرا بسراای ته ی  قریج ن 

    جرير نخناصتر شر.  ارير يه  ب    اانه  برااک -7

 اعلت بناصر شر. نتی س ن تر دانشاه از طريا نهي  ن هيس ن هيج  -8

تر   )ک  ب یهقره اعلت بناصر شر(   هايخ بسراتهيد   ه  شر هن بسپذيرف    -9 ت  اداا   رکیلی  ج    براجی     رای س دانشاه نهت 

 يرن   سس  ردير  ی از نفرای ذبیر  دعنی ت  تر  نهت بناصر شر. دم ناهيتر. دا ننای عرت براجی  دا ب    بسرا  قرندس ايشهن کهن

 بناصر تند.1402-1403 نه   رکی س ای شریع کلن هق دانشجنيهن پذيرف   شر  ب هتا ته ترنهب  نیاده   -10

http://www.sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=27

