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 دانشگاه صنعتی سهند
 

 دانشگاه صنعتی سهند 0410از پذیرفته شدگان مقطع دكتری سال حضوری اطالعيه ثبت نام 

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

ثبت نام كه رساند میاند در دانشگاه صنعتی سهند پذيرفته شده 1041عزيزانی كه در آزمون دكتري سال 

مطابق جدول زمانبندي ذيل انجام  04/40/1041لغايت  72/40/1041در بازه زمانی مدارك حضوري و تحويل اصل 

 خواهد گرفت.

ین همچن .خواهد بود مراجعه حضوري و تحويل اصل مداركمنوط به  پذيرفته شدگانبديهی است ثبت نام نهايی 

 به نام ، ثبتده باشندنش التحصیلفارغ 01/40/1041 حداكثر تا تاريخ كهشدگانی از پذيرفتهالزم به ذكر است كه 

 .نخواهد آمد عمل

 

 رشته تحصیلیجدول زمانبندي مراجعه حضوري به منظور احراز هويت و تحويل مدارك به تفکیك 

 

 تحویل در مرحله ثبت نام حضوریهای مورد نياز جهت مدارک و فرم

رح به ش در موقع مراجعه حضوري به دانشگاه به منظور ثبت نام تحويل نمايند، مداركی كه الزم است داوطلبان 

 .زير است

 دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره قید شده باشد. اصل -1

 زمان مراجعه  رشته تحصیلی 

72/40/1041يکشنبه مورخ  مهندسی نفت  

72/40/1041يکشنبه مورخ  مهندسی شیمی  

72/40/1041دوشنبه مورخ  مهندسی برق  

72/40/1041دوشنبه مورخ  مهندسی عمران  

72/40/1041سه شنبه مورخ  مهندسی پلیمر  

72/40/1041سه شنبه مورخ  مهندسی مواد  

72/40/1041مورخ سه شنبه   )رياضی و فیزيك( علوم پايه  

04/40/1041چهارشنبه مورخ  مهندسی پزشکی  

04/40/1041چهارشنبه مورخ  مهندسی معدن  

04/40/1041چهارشنبه مورخ  مهندسی مکانیك  



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

  نمایند.تحویل بایستی وظیفه را 

 اصل دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی ارشد كه در آن معدل دوره قید شده باشد. -7

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

 .تحویل دهنداتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد به سازمان نظام وظیفه را 

دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در بوده و به  سال آخر کارشناسی ارشدی که دانشجوی پذیرفته شدگان توجه:

دی روآزمون وتعهد دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد پذیرفته در فرم اصل باشند، الزم است هنگام ثبت نام نمی

 تحویلفرم مذکور را  پذیرفته شدگانی کهاز  ارائه نمایند.را ( فرم ضمیمه اطالعیه مذکور )مطابق 0410دکتری سال دوره 

 به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.ننمایند 

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش  گواهی مدرک کارشناسی ارشدر الزم به ذکر است معدل ذکر شده د :توجه

 .باشد

حداکثر تا  باشند،ن ثبت نام حضوریپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد در بازه  :تذکر

یا اصل نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره  گواهی موقتدانشنامه یا اصل  موظف به ارائه اصل 01/01/0410مورخ 

 باشند.به اداره تحصیالت تکمیلی می کارشناسی ارشد

 

براي آن دسته از پذيرفته شدگان كه در زمان ثبت نام و شركت در آزمون ورودي فرم مخصوص معدل ) اصل -0

 (دانشجوي سال آخر بودند 1041دوره دكتري سال 

، دانشجوی سال آخر بودند 0410زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال  در: پذیرفته شدگانی که توجه

آزمون ورودی دکتری سازمان سنجش سال ثبت نام و شرکت در راهنمای  30صفحه معدل )الزم است تصویر فرم مخصوص 

 وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.به هیچ ننمایند  تحویلفرم مذکور را  پذیرفته شدگانی کهاز  نمایند. ارائه( را 0410

 اصل مدرك كاردانی كه درآن معدل دوره قید شده باشد. -0

 )در سال جديد گرفته شده باشد( رنگی جديد با زمینه سفید 0×0شش قطعه عکس  -5

  يك سريكپی كارت ملی به تعداد  -0

 يك سريكپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  -2

 معافیت دائم كپی كارت پايان خدمت يا -2

پذیرفته شدگان مرد که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند جهت اخذ معافیت تحصیلی به آدرس  توجه:

https://services.epolice.ir  تحویل حضوری .)در هنگام مراجعه حضوری برای احراز هویت و نمایند و ثبت نام مراجعه

 مدارک، ارائه کد پیگیری ضروری می باشد.(

 

 

https://services.epolice.ir/


 برخی تذكرات مهم

 و ارائه تمامی مدارك خواسته شده ثبت نام توامان اينترنتی و حضوري شدگان صرفا درصورت ثبت نام از پذيرفته

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

 نخواهد آمد و  عمل به نام ، ثبتده باشندنش التحصیلفارغ 01/40/1041 حداكثر تا تاريخ كهشدگانی از پذيرفته

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

 را كتمان یحقايق داوطلب گردد كه مشخص (، چنانچهیلتحص ، پذيرش و يا هنگامنام)ثبت دورهاز  در هر مرحله 

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

 اررفت با وي مقررات و طبق شدهلغو  دانشجو قبولی ،بوده يا تصوير مدارك متفاوت از اصل مدارك باشدمخدوش 

 خواهد شد.

 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/gradدانشگاه به آدرس 

 كند.نمی دانشجو ايجاد

 توانند به سايت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس پذيرفته شدگان عزيز جهت آگاهی ازآخرين اخبار و اطالعیه می

www.sut.ac.ir سواالت خود را از طريق ايمیل يا در صورت نیاز مبرم  مراجعه نموده و

"takmili_sahand@sut.ac.ir"  ي با شماره تلفن هاي اداره تحصیالت تکمیلی يا در ساعات ادارمطرح و

 .تماس حاصل نمايید 401-00052447و  00052172-401، 00052101-401
 

ذیل های نتلف توانند با شمارهها میدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده عزیز پذیرفته شدگان

 تماس بگیرند. 

 

 های دانشگاه صنعتی سهندتلفن دانشکده . وب سایت و شماره0جدول 

 

 * تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند ت*اداره تحصیال

 آدرس سايت شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir 14000443040 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir 14000444444 مهندسی مکانیك

 http://fa.pge.sut.ac.ir 14000443431 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir 00443043 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir 14000443130 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir 14000444440 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir 14000443043 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir 14000443400 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir 14000443044 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir 14000443130  )رياضی و فیزيك( علوم پايه

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

