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 دانشگاه صنعتی سهند
 

 دانشگاه صنعتی سهند 0199-0011سال  کارشناسی ارشدمقطع جدید الورود  پذیرفته شدگاناز انتخاب واحد اطالعيه 

بدینوسیله به اطالع کلیه ثبت نام کنندگان مقطع کارشناسی ارشد می رساند که انتخاب واحد نیمسال اول 

 0911آبان  00در روز چهارشنبه  دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد 0911-0011سال تحصیلی 

لذا دانشجویان محترم از مراجعه حضوری به دانشگاه برای انجام امور  .انجام خواهد پذیرفتها  توسط دانشکده

 د در این اطالعیهوهای موج بندکلیه  ضروری است از دانشجویان محترم. اکیداً خودداری نمایند انتخاب واحد

 .ا دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایندبمطالعه و در صورت نیاز را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آگاهی دروس ارائه شده، تعداد واحد های انتخابی، ساعت کالس ها و سایر محترم  دانشجویان -0

/ دانشگاه از طریق سایتآبان به پورتال آموزشی خود  01روز پنج شنبه اطالعات در خصوص نیمسال جاری 

در  http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspxآدرس وارد کردن با یا  سامانه آموزش/ دسترسی سریع

و  "دانشجو"و با انتخاب نوع کاربری  افزاری اداره آموزش شده وارد سیستم نرمنوار آدرس مرورگر اینترنت 

 .مراجعه نمایند کد کاربری و کلمه عبور خود به ترتیب برای شماره دانشجویی و شماره شناسنامه درج

دید الورود مقطع دانشجویان ج 0199-0011انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی 

دانشجویان  .پذیرفتصورت خواهد  دانشکده هاتوسط  آبان  00روز چهارشنبه  ارشد کارشناسی

و سایر ساعت کالس ها  شده، تعداد واحد های انتخابی،ارائه دروس محترم برای آگاهی از 

 .مراجعه نمایند  پورتال آموزشی خودآبان به  01روز پنج شنبه  اطالعات در خصوص نيمسال جاری
 

 .باشد می  آبان 01یکشنبه روز از های دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد  کالسشروع 

به آدرس  از طریق سامانه آموزش الکترونيکیهای درسی دانشجویان  کالس

http://lms2.sut.ac.ir برگزار خواهد شد.  

منوط به  و مجازی( شبانه)دانشجویان نوبت دوم  تکميل مراحل ثبت نام و تائيد انتخاب واحد

 . می باشدآبان  01روز پنج شنبه  توسط دانشجویان ر يو متغابت پرداخت شهریه ث

http://edu.sut.ac.ir/samaweb/applicantlogin.asp
http://lms2.sut.ac.ir/


 تحصیالت تکمیلیو اداره  مورد استفاده متوجه شخص دانشجو بوده عبور کلمه مسئولیت حفاظت از -2

 .مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

 

مراجعه  0به وب سایت دانشکده مربوطه مطابق جدول دروس اخذ شده خصوص  دانشجویان محترم در -9

 . با دفاتر دانشکده در ساعات اداری تماس حاصل فرمایندنموده و در صورت هر گونه مشکل 

 ی دانشگاه صنعتی سهندها دانشکدهو شماره تلفن وب سایت . 0جدول 
100با پیش شماره  شماره تماس نام دانشکده  آدرس سایت مسئول 

 http://fa.ee.sut.ac.ir آقای علمی 33459352 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir آقای ساعدی -آقای رجب زاده 33458485-33458451 مهندسی مکانیک

 http://fa.pge.sut.ac.ir آقای تقی نژاد 33459490 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir آقای رهنمائی -آقای ظاهری 33459149-33459152 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir آقای تیموری 33459091 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir آقای اسدپور 33458453 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir آقای عشقی 33459357 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir قره باغیخانم  -آقای شاه پسند 33459458-33459431 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir آقای منافی -آقای نوین 33459285-33459288 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir آقای صمدی 33459072  علوم پایه

 http://www.vu-sahand.ir/elec خانم ابراهیم پور 34249611 های الکترونیکی  آموزش

 - آقای خوش سلوک 33459127 امور مالی

 

منوط به  و مجازی( شبانه)دانشجویان نوبت دوم تکمیل مراحل ثبت نام و تائید انتخاب واحد  :0 تذکر مهم

الزم به ذکر است که پرداخت شهریه در سامانه آموزش و به  .می باشد عزیزپرداخت شهریه توسط دانشجویان 

ر دانشجویان نوبت دوم و ثابت و متغیشهریه . آبان امکان پذیر خواهد بود 01روز پنج شنبه  صورت الکترونیکی

میزان افزایش شهریه متغیر در هر سال  همچنین .محاسبه و دریافت خواهد شد 2مجازی مطابق جدول 

 .تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد

 زان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم و مجازی  می. 2جدول 

 نوع دوره
شهریه ثابت 

 (ریال)

 (به ازای هر واحد( )ریال)شهریه متغیر 

درس 

 عملی

درس 

 نظری
 پایان نامه نظری و عملی

 1009489 0808281 2001449 1290111 نوبت دوم

 - 2181111 - 01411111 مجازی
     

که به تشخیص گروه آموزشی مربوطه، ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند،  دانشجویانی :2تذکر مهم 

دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم معادل )موظف به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه 



این . هستند (ریال به ازای هر واحد 2181111ریال به ازای هر واحد و دانشجویان دوره مجازی معادل  0808281

 . اقدام نمایند دروس جبرانی مهلت دارند تا نسبت به پرداخت شهریهآبان  01ویان روز پنج شنبه دانشج

 

و حضور کلیه دانشجویان از نخستین روز شروع  می باشد 0911آبان  08شروع کالس ها از روز یکشنبه  -0

بوده و دانشجویان  دانشجویان جدید الورود به صورت الکترونیکیدرسی های  کالس. ها اجباری است کالس

-http://vu)محترم ضمن مطالعه راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی 

sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68) های مورد نیاز  و نصب نرم افزار(http://vu-

sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=67)، با مراجعه به آدرس سایت http://lms2.sut.ac.ir توانند در  می

الزم به ذکر است که نام کاربری و رمز ورود به سامانه آموزش الکترونیکی به ترتیب  .کالس درس شرکت نمایند

 .باشد می بدون صفرهای سمت چپ و کد ملی دانشجو شماره  دانشجویی

 

عزیز جهت  دانشجویان. خودداری فرمائیدبرای انجام امور انتخاب واحد لطفا از هر گونه مراجعه حضوری  -1

 www.sut.ac.ir: توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرسآخرین اخبار و اطالعیه می آگاهی از

اداره تحصیالت تکمیلی های  و یا در صورت نیاز مبرم در ساعات اداری با شماره تلفنمراجعه نموده 

 .دتماس حاصل نماین 100-99011024و  99011090-100

 

 *تبریز تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تاداره تحصیال*

http://lms2.sut.ac.ir/

