
 بسمه تعالی

 

  1401-1402تحصیلی -زمانبندی تحویل مدارک و ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان سال جدول -(1جدول )

 دانشگاه صنعتی سهند

 دوره تحصیلی نام رشته کد رشته/محل

 روز و

تاریخ ثبت 

 نام

 محل ثبت نام

10045/10046 
کاردانی فرآوری 

 مواد معدنی
 روزانه/نوبت دوم

چهارشنبه 

06/07/1401 

 -جنب جایگاه گاز-شهرستان ورزقان 

 آموزشکده فنی ورزقان

 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی شیمی 30067/30076/37277
 شنبه

09/07/1401 

پردیس دانشگاه  -شهر جدید سهند 

 ساختمان شهید مطهری-صنعتی سهند
 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی معدن 30069/30078/37290

 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی عمران 30068/30077/37284

 روزانه/ نوبت دوم مهندسی نفت 30072/30081

 یکشنبه

10/07/1401 

پردیس دانشگاه  -شهر جدید سهند 

 ساختمان شهید مطهری-صنعتی سهند

 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی مکانیک 30070/30079/37296

30071/30080/37300 
مهندسی مواد 

 ومتالورژی
 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/ 

 دوشنبه مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی برق 37269/ 30064/30073

11/07/1401 

پردیس دانشگاه  -شهر جدید سهند 

 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/  مهندسی پلیمر 30066/30075/37272 ساختمان شهید مطهری-صنعتی سهند

 روزانه/ نوبت دوم فیزیک 30063/10041
 سه شنبه

12/07/1401 

پردیس دانشگاه  -شهر جدید سهند 

 ساختمان شهید مطهری-صنعتی سهند
 روزانه/ نوبت دوم ریاضیات و کاربردها 10039/10040

 مناطق درگیر بالیای طبیعیروزانه/ نوبت دوم/ مهندسی پزشکی 30065/30074/37271

 مجازی مهندسی پزشکی 10042
 شنبه

16/07/1401 

 -جنب تراکتورسازی –بلوارملت–تبریز 

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 مجازی مهندسی شیمی 10043
 یکشنبه

17/07/1401 

 -جنب تراکتورسازی –بلوارملت–تبریز 

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی

10044 
مهندسی مواد و 

 متالورژی
 مجازی

 دوشنبه

18/07/1401 

 -جنب تراکتورسازی –بلوارملت–تبریز 

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 تذکرات مهم:

 

 الزامی است. حضور شخص پذیرفته شده جهت تحویل و تشکیل پرونده -1



شده امکانپذیر است. اداره آموزش دانشگاه از پذیرش  شدگان فقط با ارائه تمامی مدارک خواستهنام از پذیرفتهثبت  -2

 افرادی که با مدارک ناقص معذور خواهد بود. 

  کان»  هد آمد و ضمننخوا  عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصیل فارغ  31/6/1401  حداکثر تا تاریخ  که شدگانی  از پذیرفته -3

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

  را کتمان  حقایق  داوطلبی  گردد که  مشخص  چنانچه ( تحصیل  ، پذیرش و یا هنگام نام  از آزمون )ثبت  در هر مرحله -4

  مقررات  لغو و طبق  وی  باشد، قبولی نمیتحصیل در دانشگاه  و واجد شرایط نموده  ارائه نادرستیو یا اطالعات   نموده

 رفتار خواهد شد.  با وی

 تمامی آیین نامه ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجویان در سایت اداره آموزش دانشگاه به آدرس  -5

 www.sut.ac.ir/edu شد و عدم اطالع از مفاد این آیین نامه ها حقی برای دانشجو ایجاد نمی در دسترس می با

 کند.

پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم )شبانه( و آموزش الکترونیکی )مجازی( توجه نمایند که شهریه متغیر نیمسال  -6

 اهد شد.این عزیزان بصورت اینترنتی و پس از انتخاب واحد دروس دریافت خو 1401-1402اول سال تحصیلی

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری 

 
سال ماقبل  2، گواهی سال ما قبل و اصل گواهینامه دوره چهار ساله یا شش ساله نظام قدیم دوره آموزش متوسطه -1

، اصل مدرک و یا گواهی سه ساله متوسطه یا اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و اصل گواهی پایان دوره  دیپلم

 به انضمام یک سری کپی برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی دیپلمسال ماقبل 

برای نظام آموزشی سالی واحدی دیپلم و دوره پیش دانشگاهی، سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم  کارنامهاصل  -2

 به انضمام یک سری کپی یا ترمی واحدی

  6-3-3نظام جدید آموزشی سیستم   انو اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرست اصل گواهی پایان دوره آموزشی -3

 اصل شناسنامه به انضمام یک نسخه تصویر از تمام صفحات آن -4

 اصل کارت ملی به انضمام یک برگ تصویر پشت و روی آن -5

 پذیرفته شده به صورت تمام رخ و رنگی که در سال جاری تهیه شده 3*4شش قطعه عکس  -6

 کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اصل و -7

 http://emt.medu.irکد رهگیری دریافتی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی دیپلم  به آدرس   -8

 شدگان پسر اصل مدرک  وضعیت نظام وظیفه پذیرفته -9

مهور ( م1مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری )دفترچه شماره  1اصل فرم شماره  -10

به مهر و امضای رئیس مرکز آموزش پیش دانشگاهی و یا دبیرستان یا هنرستان یا آموزشگاه و یا اداره آموزش و 

 پرورش محل فارغ التحصیلی

 فرمهای تعهد )فایل پیوستی( که در هنگام ثبت نام اینترنتی اخذ و به طور دقیق تکمیل شده اند -11

 ی ویا اخراجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیاصل فرم انصراف از تحصیل دانشجویان انصراف -12

گیر بالیای ارائه گواهی تائید محل سکونت از سوی فرمانداری )فرم پیوستی( توسط پذیرفته شدگان مناطق در -13

 طبیعی 

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


 اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط برای کارمندان دولت  -14

علمیه خراسان ارائه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه های علمیه و یا مرکز مدیریت حوزه  -15

 یا اصفهان برای دارندگان مدرک حوزوی

 قابل توجه پذیرفته شدگان مرد آزمون سراسری

امات الزم برای اخذ معافیت پذیرفته شدگان مرد که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند برای اطالع از اقد

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

 (1401-1402)سال تحصیلی  :مقطع کاردانی و کارشناسی دوره نوبت دوم )شبانه(1401شهریه مصوب سال 

 شهریه ثابت 

 نیمسالهر 

 )ریال(

 شهریه متغیر به ازای هر واحد )ریال(

شهریه هر 

واحد نظری 

 عمومی 

شهریه هر 

واحد نظری 

 پایه

شهریه هر واحد 

نظری، اصلی و 

 تخصصی

شهریه هر 

 واحد عملی  

شهریه هر واحد 

 پروژه  

6،650،000 349،000 550،000 930،000 550،000 2،070،000 
 

 

)سال تحصیلی  مقطع کاردانی و کارشناسی دوره آموزش الکترونیکی )مجازی(1401شهریه مصوب سال 

1402-1401) 

 شهریه ثابت 

 هر نیمسال

 )ریال(

 شهریه متغیر به ازای هر واحد )ریال(

شهریه هر واحد نظری 

 عمومی و پایه

شهریه هر واحد نظری، 

 اصلی و تخصصی

شهریه هر 

 واحد عملی  

شهریه هر واحد 

 پروژه  

6،831،000 772،800 910،800 3،187،800 1،518،000 

 

 میزان افزایش شهریه متغیر در هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد.توجه:

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  با توجه به اینکه پذیرفته شدگان نوبت دوم )شبانه( و آموزش الکترونیکی

دولتی هزینه تحصیل خود را شخصا در حین تحصیل پرداخت می نمایند و تعهدی در قبال استفاده از تسهیالت 

آموزش رایگان ندارند می توانند در پایان دوره تحصیلی خود با ارائه برگ معافیت/اتمام دوره نظام وظیفه عمومی 

https://services.epolice.ir/


درخواست صدور مدارک دانش آموختگی، دانشنامه و ویه حساب دانشگاه، )فقط مخصوص آقایان( و برگ تس

 .و ... را بنمایند ریزنمرات تأیید شده

 

 
 www.sut.ac.irتوانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس:های تکمیلی میپذیرفته شدگان عزیز جهت آگاهی از اطالعیه

 مراجعه نمایند.

 

نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده ها و مسایل رفاهی و امور دانشجویی  می همچنین پذیرفته شدگان در صورت 

 (041توانند با شماره های ذیل تماس بگیرند. ) باپیش شماره 

 

 آدرس سایت مسئول شماره تماس نام دانشکده

 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 خانم قره باغی -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 )ریاضی و فیزیک( علوم پایه

 Elearning2@sut.ac.ir خانم ابراهیم پور 34249611 آموزش های الکترونیکی

 - آقای باغبان  33458068 امور دانشجویان 

 - آقای حداد -آقای صبوری 33458282-33458281 دانشجویان )خوابگاه(امور 

 - آقای صمدیان 33458054 امور دانشجویان )وام(  

 - خانم میرزایی 33459003 امور مالی

 -  33458304 مرکز بهداشت و روان 

 

سایت نقشه دسترسی به دانشگاه صنعتی سهند تبریز از مبادی ورودی مختلف شهر تبریز در  

آهن تبریز دایر دانشگاه موجود است و سرویس ایاب و ذهاب به پردیس دانشگاه در محل میدان راه

 باشد.می

پردیس دانشگاه صنعتی -شهرجدید سهند -آذرشهر-جاده تبریز 25کیلومتر -تبریزنشانی دانشگاه صنعتی سهند: 

 سهند



 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان دانشجو

 آموزش دانشگاه صنعتی سهنداداره کل 
 


