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دانشگاه  ١٤٠١ورودي  پذيرفته شدگان و عرض تبريك به تمامي   قادر بي همتا سپاس به درگاه خداوند با حمد و                                    

جزو پذيرفته شدگان آزمون سراسري  دانشگاه صنعتي سهند در مقاطع كارداني و  ، به اطالع تمامي عزيزاني كه صنعتي سهند

مي رساند كه ثبت نام از   پذيرفته شدگان اين  دانشگاه در كد رشته هاي زير،  قرار گرفته اند،   ١٤٠١-١٤٠٢سال تحصيلي  كارشناسي 

  مي باشد.   حضوريو ثبت نام تحويل مدارك و  ب)  تياينترن الف ) دو مرحله ثبت نام :شامل 

 

 عنوان رشته محل دوره تحصيلي كد رشته محل

 فيزيك  روزانه/ نوبت دوم ٣٠٠٦٣/١٠٠٤١

 مهندسي برق  / مناطق درگير بالياي طبيعي/ نوبت دومروزانه ٣٧٢٦٩/ ٣٠٠٦٤/٣٠٠٧٣

 مهندسي پزشكي طبيعي/مناطق درگير بالياي / نوبت دومروزانه ٣٠٠٦٥/٣٠٠٧٤/٣٧٢٧١

 پليمرمهندسي   / مناطق درگير بالياي طبيعي/ نوبت دومروزانه ٣٠٠٦٦/٣٠٠٧٥/٣٧٢٧٢

 شيمي مهندسي   / نوبت دوم/ مناطق درگير بالياي طبيعيروزانه ٣٠٠٦٧/٣٠٠٧٦/٣٧٢٧٧

  مهندسي عمران   / نوبت دوم/ مناطق درگير بالياي طبيعيروزانه  ٣٠٠٦٨/٣٠٠٧٧/٣٧٢٨٤

  مهندسي معدن  / نوبت دوم/ مناطق درگير بالياي طبيعيروزانه  ٣٠٠٦٩/٣٠٠٧٨/٣٧٢٩٠

  مهندسي مكانيك   / نوبت دوم/ مناطق درگير بالياي طبيعيروزانه  ٣٠٠٧٠/٣٠٠٧٩/٣٧٢٩٦

  مهندسي مواد ومتالورژي   / نوبت دوم/ مناطق درگير بالياي طبيعيروزانه  ٣٠٠٧١/٣٠٠٨٠/٣٧٣٠٠

  مهندسي نفت   نوبت دوم/ روزانه  ٣٠٠٧٢/٣٠٠٨١

 رياضيات و كاربردها  / نوبت دومروزانه  ١٠٠٣٩/١٠٠٤٠

  مهندسي پزشكي  مجازي  ١٠٠٤٢

  مهندسي شيمي  مجازي  ١٠٠٤٣

  مهندسي مواد و متالورژي  مجازي  ١٠٠٤٤

  كارداني فرآوري مواد معدني  روزانه/نوبت دوم  ١٠٠٤٥/١٠٠٤٦

  ،پذيرفته شده عزيز 

براساس  و ، اين اطالعيه را به دقت مطالعه نماييدبا سالم و عرض تبريك قبولي شما در دانشگاه صنعتي سهند ، لطفا  

  نماييد.راهنمايي صورت گرفته عمل 

  ،به دانشگاهحضوري زمان مراجعه ،  نحوه ثبت نام اينترنتيبا مطالعه اين اطالعيه از  

  و  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام ،شهريه ثبت نام 

  مطلع خواهيد شد. ثبت نام حضوري در دانشگاه نحوه پذيرش و نيز 
 



  دانشگاه صنعتي سهند ، طالع از نحوه ثبت نام و پذيرش درابراي 

  فايلهاي پيوست  همين اطالعيه به دقت مطالعه شود : 
 

 

 روز ٢٤لغايت ساعت  ٠٢/٠٧/١٤٠١شنبه  روز  ١١:٠٠  سامانه ثبت نام اينترنتي دانشجويان از ساعتالزم بذكر است 

  بود.فعال خواهد جهت ورود اطالعات پذيرفته شدگان جديد دانشگاه صنعتي سهند  ٠٦/٧٠/١٤٠١ شنبهچهار
  

  ١٤٠١گامهاي مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني و كارشناسي ورودي 

  )  آشنايي با سامانه هاي ثبت نام ١گام 

، برنامه زمانبندي و جدول شهريه دوره هاي نوبت ) مدارك الزم جهت ثبت نام اينترنتي ٢گام 

  مجازي دوم و آموزش 

  راهنماي نحوه ثبت نام اينترنتي ) ٣گام 

تعاقبا ني دروس ممراجعه به سامانه آموزش و مشاهده انتخاب واحد و برنامه هفتگي و امتحا ) ٤گام 

  اعالم خواهد شد

  )متعاقبا اعالم خواهد شد(ها و كالسهاي درس آشنايي با مكان دانشكده ) ٥گام 

  )متعاقبا اعالم خواهد شد () ارتباط با دانشگاه ٦گام 

  امور مربوط به بخش امور دانشجويان ) ٧گام 

  )متعاقبا اعالم خواهد شد(ثبت نام حضوري و تحويل مدارك زمان ) ٨گام 

  تذكرات مهم:
 حضور شخص پذيرفته شده جهت تحويل و تشكيل پرونده الزامي است. -١

است. اداره آموزش دانشگاه از پذيرش  شده امكانپذيرشدگان فقط با ارائه تمامي مدارك خواستهنام از پذيرفتهثبت  -٢

  افرادي كه با مدارك ناقص معذور خواهد بود.

 لم كان« نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ  ٣١/٦/١٤٠١ حداكثر تا تاريخ كهشدگاني از پذيرفته -٣

  رفتار خواهد شد. آنانبا  مقررات طبق آنان قبولي شدن تلقي» يكن



 نموده را كتمان حقايق داوطلبي گردد كه مشخص چنانچه )تحصيل ، پذيرش و يا هنگامنام از آزمون (ثبت در هر مرحله -٤

رفتار  با وي مقررات لغو و طبق وي باشد، قبولينميتحصيل در دانشگاه  و واجد شرايط نموده  ارائه نادرستيو يا اطالعات 

 واهد شد.خ

متعاقبا اطالع رساني ي دانشجويان ورودي جديد اعم از دوره هاي روزانه ، نوبت دوم  و مجازي  كالس هاتاريخ  شروع   -٥

حضور دانشجويان در كليه كالس هاي آموزشي مطابق برنامه آموزشي ارائه شده براي هر رشته/گرايش  الزامي  خواهد شد.

 است.

 مقررات آموزشي دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان در سايت اداره آموزش دانشگاه به آدرس تمامي آيين نامه ها و  -٦

 www.sut.ac.ir/edu .در دسترس مي باشد و عدم اطالع از مفاد اين آيين نامه ها حقي براي دانشجو ايجاد نمي كند 

ال اول كه شهريه متغير نيمس توجه نمايند و آموزش الكترونيكي (مجازي) نوبت دوم (شبانه) هاي پذيرفته شدگان دوره  -٧

ارائه فيش دريافت خواهد شد. پس از انتخاب واحد دروس ين عزيزان بصورت اينترنتي و ا ١٤٠١-١٤٠٢تحصيليسال 

 شهريه واريزي براي تشكيل و تكميل پرونده ثبت نام الزامي است. 

 ميزان افزايش شهريه متغير در هر سال تحصيلي مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه اعمال خواهد شد.وجه:ت

ات آموزش عالي دانشگاه ها و مؤسس و آموزش الكترونيكي پذيرفته شدگان نوبت دوم (شبانه)با توجه به اينكه 
دولتي هزينه تحصيل خود را شخصا در حين تحصيل پرداخت مي نمايند و تعهدي در قبال استفاده از تسهيالت 

ام وظيفه دوره نظ مي توانند در پايان دوره تحصيلي خود با ارائه برگ معافيت/اتمام آموزش رايگان ندارند
درخواست صدور مدارك دانش آموختگي، عمومي (فقط مخصوص آقايان) و برگ تسويه حساب دانشگاه، 

 .و ... را بنمايند دانشنامه و ريزنمرات تأييد شده

  

  ثبت نام حضوريمدارك الزم جهت 
 
اصل گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي و يا  دوره آموزش متوسطه گواهينامه دوره چهار ساله يا شش ساله نظام قديم اصل  -١

  سه ساله متوسطه براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي اصل گواهي پايان دوره

 مرات ديپلم و دوره پيش دانشگاهي، سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم اصل ريزن -٢

 ٦-٣-٣اصل گواهي پايان دوره آموزشي نظام جديد آموزشي سيستم   -٣

 پذيرفته شده به صورت تمام رخ و رنگي كه در سال جاري تهيه شده ٣*٤قطعه عكس شش  -٤

 http://emt.medu.irكد رهگيري دريافتي از سامانه تاييديه مدارك تحصيلي ديپلم  به آدرس   -٥

 ل رسيده باشد.يكه  به تاييد مدرسه محل تحصشدگان پسر وضعيت نظام وظيفه پذيرفته اصل مدرك  -٦

 كه در هنگام ثبت نام اينترنتي اخذ و به طور دقيق تكميل شده اند (فايل پيوستي) تعهدفرمهاي  -٧

 



» يكن لم كان« نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلارغف  ٣١/٠٦/١٤٠١ حداكثر تا تاريخ كهشدگاني از پذيرفته *

   اهدشد.خورفتار  با آنان مقررات طبق آنان قبولي شدن تلقي

تذكر مهم : با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش دانشگاهي يا پايه دوازدهم در نيمه دوم شهريورماه ، در صورتيكه 

در زمان ثبت نام حسب مورد داوطلب موفق به ارايه گواهي پيش دانشگاهي و يا گواهي پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه 

به دانشگاه ارايه دهد در  ٣٠/٧/١٤٠١تا تاريخ واهي مبني برفراغت از تحصيل  د بايستي گ) نگرد٦-٣-٣( نظام آموزشي 

 غيراينصورت قبولي او لغوخواهد شد.

و  نموده را كتمان حقايق داوطلبي گردد كه مشخص )چنانچهتحصيل ، پذيرش و يا هنگامناماز آزمون (ثبت در هر مرحله** 

رفتار خواهد  با وي مقررات لغو و طبق وي باشد، قبولينميتحصيل در دانشگاه  و واجد شرايط نموده  ارائه نادرستييا اطالعات 

  شد.

  
 www.sut.ac.irتوانند به سايت دانشگاه صنعتي سهند به آدرس:مي هاي تكميليجهت آگاهي از اطالعيهپذيرفته شدگان عزيز 

همچنين پذيرفته شدگان در صورت نياز به اطالعات بيشتر در مورد برنامه آموزشي دانشكده ها و مسايل رفاهي و امور  .مراجعه نمايند

  )٠٤١پيش شماره با شماره هاي ذيل تماس بگيرند. (مي توانند با  دانشجويي 

  

  آدرس سايت  مسئول شماره تماس  نام دانشكده
  http://fa.ee.sut.ac.ir آقاي علمي 33459352  مهندسي برق

-33458451  مهندسي مكانيك
33458485 

  http://fa.mech.sut.ac.ir آقاي ساعدي -آقاي رجب زاده

  http://fa.pge.sut.ac.ir نژادآقاي تقي  33459490  مهندسي نفت

-33459152  روزانه و نوبت دوم مهندسي شيمي
33459149 

  http://fa.che.sut.ac.ir آقاي رهنمائي -آقاي ظاهري

  http://fa.polymer.sut.ac.ir آقاي تيموري 33459091  مهندسي پليمر

  http://fa.bme.sut.ac.ir آقاي اسدپور 33458453  روزانه و نوبت دوم  مهندسي پزشكي

  http://fa.cie.sut.ac.ir آقاي عشقي 33459357  مهندسي عمران

-33459431  روزانه و نوبت دوم  مهندسي مواد
33459458 

  http://fa.mae.sut.ac.ir خانم قره باغي -آقاي شاه پسند

-33459288  مهندسي معدن
33459285 

  http://fa.mie.sut.ac.ir آقاي منافي -آقاي نوين

  http://fa.sci.sut.ac.ir آقاي صمدي 33459072  (رياضي و فيزيك) علوم پايه

 Elearning2@sut.ac.ir   34249611  آموزش هاي الكترونيكي

 -  آقاي باغبان  33458068  امور دانشجويان 

-33458281  امور دانشجويان (خوابگاه)
33458282 

  -  آقاي صبوري

  -  آقاي صمديان 33458054  امور دانشجويان (وام)  

  -  خانم ميرزايي 33459003  ماليامور 

  -   33458305  مركز بهداشت و روان 



  

نقشه دسترسي به دانشگاه صنعتي سهند تبريز از مبادي ورودي مختلف شهر تبريز در سايت دانشگاه  

  اشد.بآهن تبريز داير ميموجود است و سرويس اياب و ذهاب به پرديس دانشگاه در محل ميدان راه

پرديس دانشگاه صنعتي -شهرجديد سهند -آذرشهر-جاده تبريز ٢٥كيلومتر -تبريزنشاني دانشگاه صنعتي سهند: 

            سهند
                 

  پذيرفته شده  با آرزوي موفقيت براي تمامي عزيزان              

  اداره كل آموزش دانشگاه صنعتي سهند


