بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی سهند
اطالعيه ثبت نام از پذیرفته شدگان با سوابق تحصيلی (معدل) مقطع کارشناسی ارشد سال 1399-1400
با حمد و سپاس به درگاه خداوند قادر بی همتا و با عرض تبريك خدمت پذيرفته شدگان محترم ،به اطالع
عزيزانی كه براساس سوابق تحصیلی (معدل) در مقطع كارشناسی ارشد سال  1399در دانشگاه صنعتی سهند
پذيرفته شدهاند میرساند كه ثبت نام اين پذيرفته شدگان دورههاي روزانه ،نوبت دوم و مجازي اين دانشگاه
به صورت غیرحضوري بوده و شامل دو مرحله الف) ثبتنام اينترنتی و ب) ارسال پست سفارشی اصل مدارك
میباشد؛ لذا دانشجويان محترم از مراجعه حضوري به دانشگاه براي انجام امور ثبت نام اكیداً خودداري نمايند.
بديهی است ثبت نام نهايی پذيرفته شدگان منوط به تکمیل مراحل ثبت نام اينترنتی و ارسال پستی مدارك
خواهد بود .الزم به توضیح است كه تمامی پذيرفتهشدگان به شرط اخذ و ارائه مدرك كارشناسی حداكثر تا
تاريخ  ، 99/11/30مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در كد رشته محل قبولی خواهند بود.
سامانه ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان از ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1399/10/27لغایت
ساعت  24روز دوشنبه مورخ  1399/10/29فعال خواهد بود و آخرین مهلت ارسال مدارک از
طریق پست سفارشی روز پنج شنبه مورخ  1399/11/9میباشد.

پذیرفته شدگان محترم براساس سوابق تحصيلی برای اطالع از انتخاب واحد نيمسال دوم سال
تحصيلی  ،1399-1400در تاریخ های  27لغایت  29بهمن  1399به سایت دانشکده مراجعه یا با
دفاتر دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایند.

الف) ثبت نام اینترنتی
 -1مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  www.sut.ac.irو كلیك بر روي سامانه پذيرش دانشجويان ورودي 99
يا با وارد كردن آدرس  http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspxدر نوار آدرس مرورگر اينترنت و
انتخاب نوع كاربري "دانشجويان جديد الورود" و درج كد ملی ده رقمی بدون خط تیره به عنوان نام كاربري و
كلمه عبور (شماره داوطلبی نیز كد ملی می باشد) مطابق شکل .1

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

 -2تکمیل قسمت اطالعات داوطلبان شامل فرم اطالعات شناسنامهاي ،فرم اطالعات آموزشی ،فرم اطالعات
تکمیلی ،فرم اطالعات بستگان (شکل .)2

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

 -3ذخیره قسمت اطالعات داوطلبان و ورود به قسمت فرمهاي آموزشی .در اين قسمت پذيرفته شدگان
محترم پس از دريافت فرمهاي موجود ،نسبت به تکمیل و امضاي فرمهاي مورد نیاز مبادرت نموده و به همراه
ساير مدارك مندرج در اين اطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال نمايند.
 -4ذخیره اطالعات و ورود به قسمت مدارك خواسته شده و ارسال تصوير مدارك درخواستی مطابق بندهاي
ذيل:
 -1-4تصوير دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره قید شده باشد.

توجه :داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق ،میتوانند تصویر نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی
به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند.

توجه :پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام ثبت نام نمیباشند ،الزم است فرم
معدل شماره  2تا تاریخ ( 99/7/30مطابق فرم مندرج در قسمت فرمهای آموزشی همین سامانه ثبت نام اینترنتی) را
ارائه نمایند.
توجه :الزم به ذکر است معدل ذکر شده در گواهی مدرک کارشناسی یا گواهی معدل فرم شماره  2بایستی همان معدل
اعالمی به سازمان سنجش باشد.
 -2-4تصوير مدرك دوره كاردانی براي فارغ التحصیالن دوره كارشناسی ناپیوسته.
 -3-4تصوير كارنامه تايید شده مقطع كارشناسی

توجه  :در صورت عدم دسترسی به ریزنمرات تایید شده ،ارائه کارنامه تایید نشده بالمانع است.
 -4-4تصوير كارت ملی (پشت و رو)
 -5-4تصوير كلیه صفحات شناسنامه
 -6-4تصوير پرسنلی پذيرفته شده
 -7-4تصوير كارت پايان خدمت يا معافیت دائم يا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره كارشناسی يا مدركی جهت
مشخص سازي وضعیت نظام وظیفه از دانشگاه مربوطه با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 3
دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال  1399براي پذيرفته شدگان مرد .الزم به ذكر
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 http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=10قابل مشاهده است.
 -8-4تصوير حکم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

 -5پرداخت اينترنتی هزينه ثبت نام به منظور صدور كارت دانشجويی هوشمند .الزم به ذكر است كه هزينه
صدور كارت دانشجويی هوشمند 500000 ،ريال میباشد.
 -6دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی
توجه مهم:
 -1پذيرفته شدگان محترم كارشناسی ارشد پس از دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی جهت
بهرهمندي از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجويان (خوابگاه و وام) با مراجعه به آدرس
 http://bp.swf.irمطابق فايل راهنماي ثبت نام در پورتال دانشجويی صندوق رفاه (در ضمیمه
همین اطالعیه) میتوانند اقدام نمايند.
 -2كلیه پذيرفته شدگان پس از دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی با مراجعه به آدرس
 https://portal.saorg.irو مطالعه راهنماي تکمیل كارنامه سالمت جسم و روان دانشجويان جديد
الورود نسبت به تکمیل فرمها و در نهايت چاپ آنها اقدام نموده و همراه ساير مدارك مندرج در اين
اطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال نمايند .الزم به ذكر است كه كارنامه سالمت جسم و روان
بايستی در نزديکترين مركز درمانی محل سکونت توسط پزشك تايید گردد.

ب) مدارک و فرمهای مورد نياز جهت ارسال پستی
مداركی كه الزم است داوطلبان از طريق پست سفارشی ارسال نمايند به شرح زير است.
 -1اصل دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره قید شده باشد.
توجه :داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق ،اصل نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به سازمان
نظام وظیفه را بایستی ارسال نمایند.
توجه :پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام ثبت نام نمیباشند ،الزم است اصل فرم
معدل شماره تا تاریخ ( 99/7/30مطابق فرم مندرج در قسمت فرمهای آموزشی همین سامانه ثبت نام اینترنتی) را ارائه
نمایند.
توجه :الزم به ذکر است معدل ذکر شده در گواهی مدرک کارشناسی یا گواهی معدل فرم شماره  2بایستی همان معدل
اعالمی به سازمان سنجش باشد.
تذکر :پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی در بازه ارسال مدارک پستی نباشند ،حداکثر تا
 1399/12/20موظف به ارائه اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت یا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره
کارشناسی به اداره تحصیالت تکمیلی میباشند.
تذکر :پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل میباشند الزم است واجد شرایط مفاد "آییننامه شرکت دارندگان
مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای مقاطع باالتر" مصوب جلسه  845مورخ  92/4/15شورای گسترش آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره  2/77633مورخ  92/5/28توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع
به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده ،باشند .براساس مصوبه جلسه  771مورخ  94/8/26شورای عالی
انقالب فرهنگی ،کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای  1377تا  1381به دورههای
مذکور راه یافتهاند ،حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره  2/77633مورخ  94/5/28برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی
باالتر برخوردار میشوند.
 -2ريز نمرات تايید شده مقطع كارشناسی
توجه :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.
 -3شش قطعه عکس  3×4رنگی جديد با زمینه سفید
 -4كپی كارت ملی به تعداد  3سري
 -5كپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  3سري
 -6اصل نامه ابطال معافیت تحصیلی يا كپی كارت پايان خدمت يا كپی معافیت دائم
توجه :پذیرفته شدگان مرد در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص نظام وظیفه با آقای ناصری مطابق شماره تماس
جدول شماره  1تماس حاصل نمایند.

 -7كلیه فرم هاي موجود در بخش "فرم هاي آموزشی سامانه ثبت نام اينترنتی" شامل فرم تعهد بهره مندي از
آموزش رايگان براي پذيرفته شدگان دوره روزانه ،رعايت مالکیت معنوي ،پذيرش شرايط تحصیل در دانشگاه،
امور دانشجويان ،پايش فرهنگی ،پیشینه و عاليق ورزشی ،سالمت جسم و روان و  ...كه به صورت دستی تکمیل و
امضا شده باشد.
ارسال مدارك بايد به صورت پست سفارشی انجام پذيرد و در قسمت فرستنده نام داوطلب قید شده و
در قسمت گیرنده حتما عبارت "مدارك ثبت نام داوطلب كارشناسی ارشد" درج گردد .آدرس پستی
دانشگاه صنعتی سهند به صورت زير می باشد.
استان آذربايجان شرقی -تبريز -شهر جديد سهند -دانشگاه صنعتی سهند -اداره تحصیالت تکمیلی
توجه :پذيرفته شدگان محترم ضروري است رسید پستی خود را تا حصول اطمینان از دريافت مدارك
توسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه نزد خود نگه دارند.

برخی تذكرات مهم
 ثبت نام از پذيرفته شدگان صرفا درصورت ارسال و ارائه تمامی مدارك خواسته شده (از طريق اينترنتی و پستی)
مقدور است .اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ثبت نام افرادي كه مدارك آنها ناقص باشد معذور خواهد بود.
 از پذيرفتهشدگانی كه حداكثر تا تاريخ  99/11/30فارغالتحصیل نشده باشند ،ثبت نام به عمل نخواهد آمد و ضمن
«كان لم يکن» تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
 در هر مرحله از آزمون (ثبتنام ،پذيرش و يا هنگام تحصیل) ،چنانچه مشخص گردد كه داوطلب حقايقی را كتمان
نموده و يا اطالعات غلطی ارائه كرده يا مدارك ارسالی داوطلب (اعم از مدارك اسکن شده و مدارك پستی)
مخدوش بوده يا تصوير مدارك متفاوت از اصل مدارك باشد ،قبولی دانشجو لغو شده و طبق مقررات با وي رفتار
خواهد شد.
 پذيرفته شدگانی كه به تشخیص گروه آموزشی مربوطه ،ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند ،موظف به پرداخت
شهريه مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه (دانشجويان دوره روزانه و نوبت دوم معادل  1461075ريال به ازاي هر
واحد و دانشجويان دوره مجازي معادل  2060000ريال به ازاي هر واحد) هستند.
 شهريه پذيرفته شدگان دورههاي نوبت دوم و مجازي به شرح جدول زير محاسبه و دريافت خواهد شد.
نوع دوره

شهريه متغیر (ريال) (به ازاي هر واحد)

شهريه ثابت
(ريال)

درس عملی

درس نظري

پايان نامه نظري و عملی

نوبت دوم

9234500

2410773

1848260

5113763

مجازي

15750000

-

2060000

-

توجه :میزان افزایش شهریه متغیر در هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد.
 تمامی آيین نامه ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان در سايت اداره تحصیالت تکمیلی
دانشگاه به آدرس  www.sut.ac.ir/gradدر دسترس میباشد و عدم اطالع از مفاد اين آيین نامه ها حقی براي
دانشجو ايجاد نمیكند.

 لطفا از هر گونه مراجعه حضوري خودداري فرمائید .پذيرفته شدگان عزيز جهت آگاهی ازآخرين اخبار و اطالعیه
میتوانند به سايت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس www.sut.ac.ir :مراجعه نموده و يا در صورت نیاز مبرم در
ساعات اداري با شماره تلفنهاي اداره تحصیالت تکمیلی  041-33459131و  041-33459127تماس حاصل
نمايید.

پذيرفته شدگان عزيز در صورت هر گونه مشکل با دفاتر دانشکده در ساعات اداري مطابق جدول  1تماس
حاصل فرمايند.
جدول  .1وب سايت و شماره تلفن دانشکدههاي دانشگاه صنعتی سهند
شماره تماس با پیش شماره 041

مسئول

آدرس سايت

نام دانشکده

33459352

آقای علمی

33458451-33458485

آقای رجب زاده -آقای ساعدی

http://fa.ee.sut.ac.ir
http://fa.mech.sut.ac.ir

33459490

آقای تقی نژاد

http://fa.pge.sut.ac.ir

مهندسی شیمی

33459152-33459149

آقای ظاهری -آقای رهنمائی

http://fa.che.sut.ac.ir

مهندسی پلیمر

33459091

آقای تیموری

http://fa.polymer.sut.ac.ir

مهندسی پزشکی

33458453

آقای اسدپور

http://fa.bme.sut.ac.ir

مهندسی عمران

33459357

آقای عشقی

http://fa.cie.sut.ac.ir

مهندسی مواد

33459431-33459458

آقای شاه پسند -خانم قره باغی

http://fa.mae.sut.ac.ir

مهندسی معدن

33459288-33459285

آقای نوین -آقای منافی

http://fa.mie.sut.ac.ir

علوم پايه

33459072

آقای صمدی

http://fa.sci.sut.ac.ir

آموزشهاي الکترونیکی

34249611

خانم ابراهیم پور

http://www.vu-sahand.ir/elec

مهندسی برق
مهندسی مکانیك
مهندسی نفت

33459127

آقای خوش سلوک

33458281-33458282

آقای صبوری -آقای حداد

امور دانشجويان (وام)

33458054

آقای صمدیان

امور نظام وظیفه

33459139

س

امور مالی
امور دانشجويان (خوابگاه)

-

* نشانی دانشگاه صنعتی سهند تبريز :تبريز-كیلومتر  25جاده تبريز-آذرشهر-شهرجديد
سهند -پرديس دانشگاه صنعتی سهند تبريز
* نشانی مركز آموزش هاي الکترونیکی (مجازي) دانشگاه صنعتی سهند :كیلومتر  5جاده
تبريز–آذرشهر ،بلوار ملت ،جنب كارخانه تراكتورسازي

*اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تبريز*

