
  بسمه تعالی

  

  دانشگاه صنعتی سهند
  

  1400سال  کارشناسی ارشد طع مقاطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان 

  معرفی شده انددانشگاه صنعتی سهندبه اشتباه درانتخاب رشتهدر قالب که 

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

رساند که ثبت میاند در دانشگاه صنعتی سهند پذیرفته شده 1400سال  کارشناسی ارشدعزیزانی که در آزمون 

) بنام اینترنتی و ثبتالف) شامل دو مرحله  بوده و غیرحضوريبه صورت  پذیرفته شدگان این دانشگاه نام

محترم از مراجعه حضوري به دانشگاه براي  پذیرفته شدگانلذا ؛باشدمدارك میسفارشی اصل ارسال پست

حل منوط به تکمیل مرا پذیرفته شدگانبدیهی است ثبت نام نهایی .انجام امور ثبت نام اکیداً خودداري نمایند

حداکثر  کهشدگانی از پذیرفتهالزم به ذکر است که  همچنین.مدارك خواهد بودپستی ثبت نام اینترنتی و ارسال 

  .نخواهد آمد عمل به نام، ثبتده باشندنش التحصیلفارغ 30/07/1400تا تاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و  فعال خواهد بود  01/09/1400مورخ دوشنبهروز پذیرفته شدگانسامانه ثبت نام اینترنتی توجه: 

 ،مدارك خود را از طریق پست به دانشگاه صنعتی سهند 05/09/1400پذیرفته شدگان بایستی تا مورخ 

  ارسال نمایند. تحصیالت تکمیلیاداره 

نیمسال اول سال تحصیلی توجه: با توجه به گذشت سه هفته از آغاز نیمسال جاري، 

در سنوات  مرخصی تحصیلی بدون احتساببراي این پذیرفته شدگان 1401-1400

از نیمسال دوم این عزیزانو شروع تحصیلتحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد 

  د.خواهد بو سال جاري

چنانچه رشته و گرایش قبولی قبلی دانشجو با رشته و گرایش قبولی فعلی  تبصره:

، ییکسان یا مشابه باشد، در صورت تمایل، دانشجو می تواند با ارسال درخواست مهمان

 اندبگذردر دانشگاه قبلی را در نیمسال جاري  اخذ شده در رشته گرایش قبولیدروس 

بدیهی است  .در دانشگاه سهند ادامه دهد 1400-1401یمسال دوم و بقیه دروس را از ن

ت سایند ثبت نام خود را تکمیل نموده و سپس درخواکه این قبیل دانشجویان باید فر

  ارسال نمایند. takmili_sahand@sut.ac.irخود را به آدرس ایمیل 



  

  

  

  ثبت نام اینترنتیالف) 

 1400 نو ورودسامانه پذیرش دانشجویان  کلیک بر روي 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 یا با 

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

رد کردن شناسه و رمز ا).  با و1(شکل  بدون صفرهاي اول و کد ملی بدون صفرهاي اول  داوطلبی، شناسنامه

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

امانه . ورود به سمسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت تحصیالت تکمیلیبوده و اداره پذیرفته شده متوجه شخص 

و همچنین کالس هاي الکترونیکی از طریق سایت  پورتال اتوماسیون جامع آموزشی و دانشجویی

http://sess.sut.ac.ir باشد.  فت شده هنگام ثبت نام میو همان شناسه و رمز عبور دریا  

  
شماره داوطلبی، شناسنامه و کد با وارد کردن  عبور سامانه اتوماسیون آموزشی و دانشجوییدریافت شناسه کاربري و رمز . 1شکل 

  ملی و کلیک بر روي دکمه جستجو

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

متعاقبا اطالع نوبت دوم  دانشجویان  ثابت و متغیر شهریهپرداخت زمان  توجه مهم :

رسانی خواهد شد.



  
  اي داوطلبانپایهتکمیل موارد مربوط به اطالعات . 2شکل 

ه هزین. الزم به ذکر است که منظور صدور کارت دانشجویی هوشمندپرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام به -3

  باشد.ریال می 500000،صدور کارت دانشجویی هوشمند

  تعهد در خصوص وضعیت اشتغالتکمیل و فرم -4

  روزانه کارشناسی ارشدتقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان مقطع تکمیل و فرم -5

  رعایت حقوق مالکیت معنوي اسناد علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی سهندفرم تعهد تکمیل و  -6

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

  ارسال تصویر مدارك درخواست مطابق بندهاي ذیل:-8

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

  ترتیبتصویر کارت ملی به صورت پشت و رو به  -8-2

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

ضروري است تصویر نامه اعالم اتمام ،در صورت نداشتن مدرك فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی داوطلبان مرد توجه:

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

صویر فرم تباشند، الزم است پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرك کارشناسی در هنگام ثبت نام نمیتوجه:

ته هاي کارشناسی ارشد ناپیوسپذیرفته شدگانی آزمون ورودي دورهدل براي آندسته از عبا عنوان فرم مدرك کارشناسی و م

 یند.ارائه نمارا ) مطابق فرم ضمیمه اطالعیه مذکور(مدرك کارشناسی نمی باشندکه به دالیلی قادر به ارائه  1400سال 

  به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی کهاز 

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان  30/7/1400: آن دسته از پذیرفته شدگانی که کلیه واحدهاي درسی آنان تا توجه

واحدي اخذ نکرده باشند  1400-1401ي نیمسال اول سال تحصیلی فراغت از تحصیل آنها به هر علت (به شرطی که برا

فرم تعهد تصویرباشد، می توانند  30/9/1400و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد) تا تاریخ 

فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی پذیرفته شده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته 



) را ارسال نمایند. بدیهی است این دسته از پذیرفته شدگان الزم است تا مطابق فرم ضمیمه اطالعیه مذکور(1400سال 

و یا اتمام کلیه واحدهاي درسی تا تاریخ مقرر و  30/7/1400التحصیل شدن تا گواهی مبنی بر فارغ  30/9/1400تاریخ 

  ی آنان کان لم یکن تلقی خواهد گردید.لرا ارائه نمایند، در غیر این صورت قبو 30/9/1400فارغ التحصیل شدن تا تاریخ 

المی به سازمان سنجش بایستی همان معدل اع گواهی مدرك کارشناسیالزم به ذکر است معدل ذکر شده در :توجه

  .باشد

  هاي کارشناسیفرم مخصوص میانگین تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دورهتصویر  -8-4

دانشجوي سال  4001سال کارشناسی ارشد در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره : پذیرفته شدگانی که توجه

هاي کارشناسی ( میانگین تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دوره، الزم است تصویر فرم مخصوص آخر بودند

از  ارائه نمایند.) را 1400سال ناپیوسته دوره کارشناسی ارشدراهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دفترچه  512صفحه 

  به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی که

  تصویر کارنامه تایید شده مقطع کارشناسی-8-5

  تایید نشده بالمانع است. کارنامهدر صورت عدم دسترسی به ریزنمرات تایید شده، ارائه :توجه 

  تصویر مدرك دوره کاردانی براي فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته-8-6

  ولتد کارمندان براي متبوع قید و شرط سازمان بدونو  کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکمتصویر -8-7

  براي پذیرفته شدگان مرد تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم-8-9

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

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

    

  مورد نیاز جهت ارسال پستی هايمدارك و فرم)ب

  .ارسال نمایند به شرح زیر استپست سفارشی مدارکی که الزم است داوطلبان از طریق 

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

است اصل نامه اعالم اتمام  ضروري،در صورت نداشتن مدرك فوقفارغ التحصیل مقطع کارشناسی داوطلبان مرد توجه:

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

ل فرم با اصباشند، الزم است پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرك کارشناسی در هنگام ثبت نام نمیتوجه:

هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته گانی آزمون ورودي دورهعنوان فرم مدرك کارشناسی و معدل براي آندسته از پذیرفته شد

از  .ارائه نمایندرا ) مطابق فرم ضمیمه اطالعیه مذکور(که به دالیلی قادر به ارائه مدرك کارشناسی نمی باشند 1400سال 

  به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی که

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان فراغت  30/7/1400ه از پذیرفته شدگانی که کلیه واحدهاي درسی آنان تا : آن دستتوجه

واحدي اخذ نکرده باشند و یا واحد  1400-1401ي نیمسال اول سال تحصیلی از تحصیل آنها به هر علت (به شرطی که برا

فرم تعهد فراغت از تحصیل اصلباشد، می توانند 30/9/1400ریخ درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد) تا تا



مطابق (1400دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی پذیرفته شده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

 30/9/1400تاریخ ) را ارسال نمایند. بدیهی است این دسته از پذیرفته شدگان الزم است تا فرم ضمیمه اطالعیه مذکور

و یا اتمام کلیه واحدهاي درسی تا تاریخ مقرر و فارغ التحصیل شدن تا  30/7/1400گواهی مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا 

  ی آنان کان لم یکن تلقی خواهد گردید.لرا ارائه نمایند، در غیر این صورت قبو 30/9/1400تاریخ 

  .بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش باشد ی مدرك کارشناسیگواهالزم به ذکر است معدل ذکر شده در :توجه

اکثر تا باشند، حدنپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی در بازه ارسال مدارك پستی :تذکر

یا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره کارشناسی  گواهی موقتدانشنامه یا اصل  موظف به ارائه اصل 30/9/1400

  باشند.به اداره تحصیالت تکمیلی می

  هاي کارشناسیفرم مخصوص میانگین تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دورهاصل  -2

دانشجوي سال  4001سالکارشناسی ارشد در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره : پذیرفته شدگانی که توجه

هاي کارشناسی ( صفحه میانگین تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دورهفرم مخصوص  اصل، الزم است آخر بودند

پذیرفته از  ارائه نمایند.) را 1400سال ناپیوسته دوره کارشناسی ارشدراهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دفترچه  512

  به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.فرم مذکور را ارسال ننمایند  شدگانی که

  ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی  -3

مرات توانند ریز نتوجه: در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد، داوطلبان می

  .ارائه نمایندرا خود را به صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها

  رنگی جدید با زمینه سفید 3×4شش قطعه عکس  -4

  سري 3کپی کارت ملی به تعداد  -5

  سري 3کپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد  -6

  کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -8

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

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

     

  

  

  

  

  

  

وده نام داوطلب قید شدهسفارشی انجام پذیرد و در قسمت فرستنپست رت صومدارك باید به ارسال 

آدرس  درج گردد."1400کارشناسی ارشد داوطلب مدارك ثبت نام"در قسمت گیرنده حتما عبارت 

  به صورت زیر می باشد. پستی دانشگاه صنعتی سهند

  اداره تحصیالت تکمیلی -دانشگاه صنعتی سهند -شهر جدید سهند -تبریز -استان آذربایجان شرقی 

خود را تا حصول اطمینان از دریافت مدارك  رسید پستیضروري است پذیرفته شدگان محترم توجه: 

د.توسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه  نزد خود نگه دارن



  برخی تذکرات مهم

خواسته شده (از طریق اینترنتی) مقدور شدگان صرفا درصورت ارسال و ارائه تمامی مدارك ثبت نام از پذیرفته

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

نخواهد آمد و  عمل به نام، ثبتده باشندنش التحصیلفارغ 30/07/1400حداکثر تا تاریخ کهشدگانی از پذیرفته

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

نرا کتما یحقایق داوطلب گردد که مشخص )، چنانچهتحصیل ، پذیرش و یا هنگامناماز آزمون (ثبت در هر مرحله 

مدارك) یا اصل ه و یا مدارك ارسالی داوطلب (اعم از مدارك اسکن شدکرده و یا اطالعات غلطی ارائه  نموده

ار رفت با وي مقررات و طبقشدهلغو  دانشجوقبولی،بوده یا تصویر مدارك متفاوت از اصل مدارك باشدمخدوش 

خواهد شد.

ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجویان در سایت اداره تحصیالت تکمیلی تمامی آیین نامه

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

کند.دانشجو ایجاد نمی

 نام دروس مورد نظر را به همراه دانشجویانیکه خواهان اخذ درس بصورت مهمان در دانشگاه قبلی می باشند

ارسال نمایند. بدیهی است نامه مهمانی این  takili_sahand@sut.ac.irرس ایمیل درخواست خود به آد

دانشجویان بعد از تایید دانشکده مربوطه به دانشگاه قبلی ارسال خواهد شد.

.پذیرفته شدگان عزیز جهت آگاهی ازآخرین اخبار و اطالعیه  لطفا از هر گونه مراجعه حضوري خودداري فرمائید

یا در صورت نیاز مبرم  ومراجعه نموده www.sut.ac.irتوانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس می

ي با شماره تلفن در ساعات اداریا مطرح و  "takmili_sahand@sut.ac.ir"سواالت خود را از طریق ایمیل 

  .تماس حاصل نمایید 041-33459127و  041-33459131هاي اداره تحصیالت تکمیلی 

  

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

  تماس بگیرند. 

  هاي دانشگاه صنعتی سهند. وب سایت و شماره تلفن دانشکده1جدول 

  

  *تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند ت*اداره تحصیال                                        

  آدرس سایتشماره تماس  نام دانشکده

  04133459352http://fa.ee.sut.ac.ir  مهندسی برق

  04133458485http://fa.mech.sut.ac.ir  مهندسی مکانیک

  04133459490http://fa.pge.sut.ac.ir  مهندسی نفت

  33459149http://fa.che.sut.ac.ir  مهندسی شیمی

  04133459091http://fa.polymer.sut.ac.ir  مهندسی پلیمر

  04133458453http://fa.bme.sut.ac.ir  مهندسی پزشکی

  04133459357http://fa.cie.sut.ac.ir  مهندسی عمران

  04133459431http://fa.mae.sut.ac.ir  مهندسی مواد

  04133459285http://fa.mie.sut.ac.ir  مهندسی معدن

  04133459072http://fa.sci.sut.ac.ir  (ریاضی و فیزیک) علوم پایه

04134249611http://www.vu-sahand.ir/elec  الکترونیکیآموزش هاي 


