
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه صنعتی سهند
 

دانشگاه صنعتی  0410سال استعداد درخشان ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دكتري مراحل 

 سهند

 ثبت نام اینترنتیلف( ا

یا با  1041سامانه پذیرش دانشجویان  کلیک بر روی و www.sut.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -1

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

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

(.  با ورود کردن شناسه 1، شناسنامه و کد ملی )شکل (به جای شماره داوطلبی کد ملی را وارد نمایید)داوطلبی

رمز عبور مورد مسئولیت حفاظت از وارد مراحل ثبت نام خواهید شد.  1و رمز عبور در قسمت پایینی شکل 

 مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. تحصیالت تکمیلیبوده و اداره پذیرفته شده توجه شخص استفاده م

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

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

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


 
  داوطلبانای پایهتکمیل موارد مربوط به اطالعات . 2شکل 

 . کارت دانشجویی هوشمندصدور هزینه ریال بابت  044444مبلغ پرداخت اینترنتی  -3

 تعهد در خصوص وضعیت اشتغالتکمیل و فرم  -0

 تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان مقطع دکتری روزانهتکمیل و فرم  -0

 علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند فرم تعهد رعایت حقوق مالکیت معنوی اسنادتکمیل و  -6

 فرم ضوابط و مقررات تحصیل در دانشگاه صنعتی سهندتکمیل و  -7

 مطابق بندهای ذیل: یتصویر مدارک درخواستبارگذاری  -8

 تصویر صفحات اول تا سوم شناسنامه به ترتیب -8-1

 تصویر کارت ملی به صورت پشت و رو به ترتیب -8-2

 گواهی موقت دوره کارشناسی که در آن معدل دوره قید شده باشد. تصویر دانشنامه یا -8-3

تصویر نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی  توانند، می: داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوقوجهت

 به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند.

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش  کارشناسیگواهی مدرک الزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

 .باشد

 که در آن معدل دوره قید شده باشد.(31/46/1041)فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ  ارشد کارشناسی مدرکتصویر  -8-0

أیید گواهی تپذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند، الزم است اصل  توجه:

شده توسط دانشگاه یا موسسه محل اخذ کارشناسی ارشد را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد، اشتغال به تحصیل نامبرده 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی می 

 باشد.



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

 اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند.

ام رشناسی ارشد در هنگکه به دالئلی قادر به ارائه مدرک کا سال آخر دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان توجه:

دوره ی دروآزمون وتعهد دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد پذیرفته در فرم تصویر باشند، الزم است ثبت نام نمی

فرم مذکور را ارسال  پذیرفته شدگانی کهاز  ارائه نمایند.را ( فرم ضمیمه اطالعیه مذکور )مطابق 1411دکتری سال 

 نام به عمل نخواهد آمد.به هیچ وجه ثبت ننمایند 

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش  گواهی مدرک کارشناسی ارشدالزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

 .باشد

برای آن دسته از پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون تصویر فرم مخصوص معدل ) -8-0

 (دانشجوی سال آخر بودند 1041ورودی دوره دکتری سال 

دانشجوی سال آخر  1411در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال : پذیرفته شدگانی که توجه

آزمون ورودی دکتری ثبت نام و شرکت در راهنمای دفترچه  37معدل ) صفحه ، الزم است تصویر فرم مخصوص بودند

به هیچ وجه ثبت نام به فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی کهاز  نمایند.ارائه ( را 1411سازمان سنجش سال 

 عمل نخواهد آمد.

بنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از تصویر معرفی نامه رسمی مبنی بر سهمیه ویژه مربیان م -8-6

 وریناقات و فوزارت علوم، تحقی "آزمایشی -رسمی"و یا  "قطعی -رسمی"امتیاز ویژه مربیان 

یا  MCHE (MSRT)از  04با حداقل نمره  انگلیسی زبان هایآزمون از یکی از زبان نمره گواهیتصویر  -8-7

و آزمون بسندگی زبان  از تولیمو IELTS ،064از  0/0، از تافل اینترنتی 64، (TOEFL) از تافل 064معادل آن 

 از بیش کهدرصد نمره  04با کسب  مشهد، اصفهان و یزدتهران، تربیت مدرس، تبریز، فردوسی دانشگاه های 

 .باشد گذشتهن آن تاریخ از سال 2

 تا ملزم به ارائه مدرک مذکور حداکثردر زمان ثبت نام نتوانند مدرک زبان معتبر ارائه نمایند، که پذیرفته شدگانی : توجه

 می باشند. 1411اسفند  11

 برای پذیرفته شدگان مرد دائمتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  -8-8

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

  مراجعه نمایند  https://services.epolice.irمعافیت تحصیلی و همچنین نامه ترخیص به آدرس 

 .دولت کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکمتصویر  -8-9

 تحویل در مرحله ثبت نام حضوريهاي مورد نیاز جهت مدارک و فرم (ب

رح به ش در موقع مراجعه حضوری به دانشگاه به منظور ثبت نام تحویل نمایند، مدارکی که الزم است داوطلبان 

 .زیر است

 دانشنامه یا گواهی موقت دوره کارشناسی که در آن معدل دوره قید شده باشد. اصل -1

https://services.epolice.ir/


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 یا گواهی موقت دوره کارشناسی ارشد که در آن معدل دوره قید شده باشد. -2

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 

که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام  سال آخر دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته شدگانی توجه:

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

نمایند ن تحویلفرم مذکور را  پذیرفته شدگانی کهاز  ارائه نمایند.را ( فرم ضمیمه اطالعیه مذکور )مطابق 1411دکتری سال 

 به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

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

 .باشد

برای آن دسته از پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی فرم مخصوص معدل ) اصل -0

 (دانشجوی سال آخر بودند 1041دوره دکتری سال 

، دانشجوی سال آخر بودند 1411در آزمون ورودی دوره دکتری سال در زمان ثبت نام و شرکت : پذیرفته شدگانی که توجه

آزمون ورودی دکتری سازمان سنجش ثبت نام و شرکت در راهنمای  37معدل ) صفحه الزم است تصویر فرم مخصوص 

 اهد آمد.نخوبه هیچ وجه ثبت نام به عمل ننمایند  تحویلفرم مذکور را  پذیرفته شدگانی کهاز  نمایند. تارائه( را 1411سال 

 )در سال جدید گرفته شده باشد( رنگی جدید با زمینه سفید 3×0شش قطعه عکس  -0

 سری  3کپی کارت ملی به تعداد  -6

 سری 3کپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  -7

 کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -8

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

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

     

 

 

 

 

 

https://services.epolice.ir/


 تذکرات مهمبرخی 

 و ارائه تمامی مدارک خواسته شده ثبت نام توامان اینترنتی و حضوری شدگان صرفا درصورت ثبت نام از پذیرفته

 مقدور است. اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه از ثبت نام افرادی که مدارک آنها ناقص باشد معذور خواهد بود.

 نخواهد آمد و  عمل به نام ، ثبتده باشندنش التحصیلفارغ 31/46/1041 حداکثر تا تاریخ کهشدگانی از پذیرفته

 رفتار خواهد شد. با آنان مقررات طبق آنان قبولی شدن تلقی« یکن لم کان» ضمن

 را کتمان یحقایق داوطلب گردد که مشخص (، چنانچهتحصیل ، پذیرش و یا هنگامنام)ثبت دورهاز  در هر مرحله 

مدارک( یا اصل یا مدارک ارسالی داوطلب )اعم از مدارک اسکن شده و کرده و یا اطالعات غلطی ارائه  نموده

ار رفت با وی مقررات و طبق شدهلغو  دانشجو قبولی ،بوده یا تصویر مدارک متفاوت از اصل مدارک باشدمخدوش 

 خواهد شد.

 شی دانشگاه جهت مطالعه دانشجویان در سایت اداره تحصیالت تکمیلی ها و مقررات آموزتمامی آیین نامه

باشد و عدم اطالع از مفاد این آیین نامه ها حقی برای در دسترس می www.sut.ac.ir/gradدانشگاه به آدرس 

 کند.دانشجو ایجاد نمی

  زمان ثبت نام حضوری متعاقبا از طریق سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرسwww.sut.ac.ir  اطالع رسانی

 خواهد شد.

 توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس پذیرفته شدگان عزیز جهت آگاهی ازآخرین اخبار و اطالعیه می

www.sut.ac.ir سواالت خود را از طریق ایمیل یا در صورت نیاز مبرم  عه نموده ومراج

"takmili_sahand@sut.ac.ir"  ی با شماره تلفن های اداره تحصیالت تکمیلی یا در ساعات ادارمطرح و

 .تماس حاصل نمایید 401-33009442و  33009127-401، 33009131-401
 

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 سهند. وب سایت و شماره تلفن دانشکده1جدول 

 

 

 * تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تتحصیال*اداره                                         

 آدرس سایت شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir 14177443742 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir 14177444444 مهندسی مکانیک

 http://fa.pge.sut.ac.ir 14177443431 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir 77443143 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir 14177443131 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir 14177444447 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir 14177443743 عمران مهندسی

 http://fa.mae.sut.ac.ir 14177443471 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir 14177443244 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir 14177443132  )ریاضی و فیزیک( علوم پایه

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

