
  ���ه �عا�ی

��ی با آرزوی �و���  ��
، ۹۳سال ت �ای ک��ه �ذ���ه �دگان  دوره د��ری 

  �روری ا�ت  ا�ن ��ان �  �فاد ا�ن اطال��ه �و� کا�ی دا��ه با�ند :

(با آزمون، بدون آزمون، روزانه، شدگان پذیرفتهتمامی نام از ثبت -1

 مدارك خواستهفقط با ارائه تمامی نوبت دوم و پردیس خودگردان) 

  شده مقدور خواهد بود.

ثبت نام از و نام الزامی است  براي ثبت شده حضور شخص پذیرفته -2

در محل پردیس دانشگاه صنعتی  8/6/39مورخ روز شنبه  16الی  9ساعت 

تعیین   گان در تاریخه شدعدم مراجعه پذیرفت انجام خواهد گرفت.سهند 

 تحصیل تلقی خواهد شد.نام به منزله انصراف از ادامه  شده براي ثبت

گردد   مشخص  ، چنانچه تحصیل  و هنگام  نام از ثبت  در هر مرحله -3

و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد   نموده  را کتمان  حقایق  داوطلبی

با   مقررات  و طبق  شده  تلقی» یکن  لم کان«وي   باشد، قبولی شرایط نمی

  رفتار خواهد شد.  وي

  

  

  



  جهت ثبت نام:مدارك مورد نیاز 

(فوق ارشد  و کارشناسی(لیسانس)   کارشناسی  و یک نسخه تصویر مدارك  اصل -1

  هاي دوره  معدل  در آن  که  و فنآوري  علوم، تحقیقات  مورد تایید وزارتلیسانس) 

راي فارغ التحصیالن کارشناسی ب( باشد.  ارشد قید شده و کارشناسی  کارشناسی

 الزامی است)نیز  یناپیوسته ارائه مدرك کاردان

: پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی ارشد 1 تبصره-

باشند، الزم است اصل گواهی معدل تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش  نمی

عالی محل اخذ کارشناسی ارشد را (مطابق نمونه فرم سازمان سنجش) ارائه نمایند که در 

  .قید شده باشد جمله زیرآن 

  "باشد.اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می"

معدل ذکر شده در این گواهی بایستی همان معدل ارسالی به سازمان الزم به ذکر است 

(براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ارائه تاییدیه معدل دوره کاردانی باشد.  سنجش

  الزامی است)نیز 

***از پذیرفته شدگانی که داراي گواهی معدل تائید شده نباشند یا معدل آنها با معدل 

تلقی شدن » یکن لم کان«ضمن  ،اعالمی از سوي سازمان سنجش مغایرت داشته باشد

  به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.قبولی، 

نام براي شرکت در آزمون (زمان  در زمان ثبت  که  گانیه شددسته از پذیرفت آن -2 تبصره

اند  ارشد بوده ) دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسی11/9/1392لغایت  5/9/1392نام  ثبت

نام براي  التحصیل شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت فارغ 31/6/93بایست تا تاریخ  و می

اند، الزم است معدل کل واحدهاي گذرانده آنان  انشجو بودهشرکت در این آزمون د



) توسط موسسه 30/11/92(و یا حداکثر تا تاریخ  31/6/92) تا تاریخ 20) تا (0 ( براساس 

ارشد در فرم مخصوص (مندرج در  آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی

نام  ربط به هنگام ثبت مسئول ذينام) درج و پس از تأیید  دفترچه راهنماي ثبت 44صفحه 

  ارائه گردد.

  به  نام نشوند، ثبت  التحصیل فارغ 31/6/93  حداکثر تا تاریخ  که گانیه شداز پذیرفت***

  با ایشان  مقررات  آنان، طبق  قبولی  شدن  تلقی» یکن لم  کان»  نخواهد آمد و ضمن  عمل

  رفتار خواهد شد.

 و کارشناسی ارشد ریز نمرات تائید شده دوره کارشناسی -2

یا معادل  }MCHE }MSRTاز  50گواهی زبان انگلیسی با حداقل نمره اصل و کپی  -3

، IELTSاز  5/5، {Internet Based}از تافل اینترنتی  60، (TOEFL) از تافل 460آن 

از آزمون زبان دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس  50، {TOLIMO} از تولیمو 460

  و دانشگاه تبریز

نمایند ارائه انگلیسی گواهی زبان که در زمان ثبت نام، نتوانند پذیرفته شدگانی تبصره:

مهلت دارند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند. در غیر این  93سال  ماهاسفند  20 حداکثر تا

  صورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

 کپی آن سري  4اصل کارت ملی و  -4

 صفحات آنکپی از تمام سري  4 اصل شناسنامه و -5

 رنگی جدید 3×4عکس دوازده قطعه  -6



کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا مدارکی دال بر روشن شدن وضعیت  -7

از دانشگاه ارشد دانشجو یا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی  نظام وظیفه

 (براي برادران) مربوطه

  کارمندان  براي  متبوع  د و شرط سازمانقی  و بدون  کتبی  یا موافقت  ساالنه  مرخصی  حکم -8

 دولت

  نیمسال  واحد براي  از انتخاب  هاي مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبل نامه معرفی -9

  آموزش  موسسه  از محل مربوط اخذ و به  توسط پذیرفتگان 1393-94  تحصیلی  سال  دوم

  دوم  نام آنان براي نیمسال از ثبت  صورت،  در غیر این گردد؛    تحویل  قبولی  محل  عالی

  تلقی» یکن  لم  کان«آنان   خواهد آمد و قبولی  عمل  به  ممانعت  جاري  تحصیلی  سال

  گردد. می

 -اسالمی  سپاه پاسداران انقالب  داوطلبانیکه با استفاده از سهمیه رزمندگان (ستاد مشترك -

اند، الزم است  کشاورزي) قبول شده جهاد  و یا وزارت  -نیروي مقاومت بسیج مستضعفین

  مذکور که  هاي ارگان  از رؤساي  نامه رسمی از ارگان مربوط با امضاء و مهر هریک معرفی

  نامه در آیین  آن  هاي چهارگانه و تبصره 1  ماده  به  با توجه  باشد داوطلب  در آن قید شده

  به  بسیجی  و جهادگران داوطلب  ورود رزمندگان  براي  ایجاد تسهیالت  قانون  اجرایی

مذکور واجد شرایط   نامه در آیین  و سایر شرایط مندرج  عالی  آموزش  ها و موسسات دانشگاه

  باشد، را ارائه نمایند. می  رزمندگان  از سهمیه  استفاده

اند،  هشد  (بنیاد شهید و امور ایثارگران) پذیرفته داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران -

نام،  باشند و مالك عمل براي ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نمی در زمان ثبت

  باشد. هاي ارسالی به موسسات می همان عنوان درج شده در لیست



نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان  ارائه معرفی -

وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوري. این سهمیه  "آزمایشی -رسمی"و یا  "قطعی -رسمی"

ها، موسسات آموزش عالی وابسته به  شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که پذیرش دانشجوي آنها از طریق آزمون سازمان 

  باشد. پذیرد، می سنجش آموزش کشور صورت می

  

  ***پردیس خودگردانقابل توجه پذیرفته شدگان نوبت دوم و ***

به شرح جدول زیر  پردیس خودگردانشهریه پذیرفته شدگان نوبت دوم و 

  در روز ثبت نام محاسبه و دریافت خواهد شد.

  

  نوع دوره
 شهریه ثابت

  (ریال)

  (به ازاي هر واحد)(ریال) یه متغیر رشه

  پایان نامه  نظري  عملی

و  نوبت دوم

پردیس 

  خودگردان

20000000  12000000  8000000  18000000  

  

الزم به ذکر است تکمیل مراحل ثبت نام و تائید انتخاب واحد منوط به 

  باشد.توسط پذیرفته شدگان مینیمسال اول پرداخت شهریه 

  



- اطالعیه هاي تکمیلی، پذیرفته شدگان عزیز می آخرین اخبار وجهت آگاهی از

مراجعه نموده  www.sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند به آدرس:توانند به سایت 

و  041- 34591313دانشگاه با شماره تلفنهاي  اداره تحصیالت تکمیلیبا  و یا

  .حاصل نمایندتماس  041- 45912933

 در تبریز شهر مختلف ورودي مبادي از سهند صنعتی دانشگاه به دسترسی نقشه

  .است موجود سایت دانشگاه

جاده تبریز آذرشهر ـ شهر جدید  25دانشگاه صنعتی سهند: کیلومتر آدرس * 

  سهند ـ پردیس دانشگاه صنعتی سهند 


