
 

سمه تعاليب  

مرحله تكميل با آرزوي موفقيت براي كليه پذيرفته شدگان ضمن عرض تبريك و 
ضروري است اين عزيزان به مفاد اين  1394دوره كارشناسي ارشد سال ظرفيت 

  :اطالعيه توجه كافي داشته باشند

سال مرحله تكميل ظرفيت روزانه، نوبت دوم و مجازي  هايكليه پذيرفته شدگان دورهثبت نام از  -1
 .فقط با ارائه تمامي مدارك خواسته شده مقدور خواهد بودبه صورت حضوري و اين دانشگاه  1394

نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان  شدگان براي ثبت بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته
  .تلقي خواهد شد

  4/8/94و  3/8/94روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ  16الي  9از ساعت ثبت نام از پذيرفته شدگان  -2
  .فتانجام خواهد گر هاي زيردر محل

  پرديس دانشگاه صنعتي سهند -شهر جديد سهند -تبريز: هاي روزانه و نوبت دومپذيرفته شدگان دوره
جاده تبريز آذرشهر، جنب تراكتورسازي تبريز، مركز  -تبريز: هاي مجازيپذيرفته شدگان دوره

  آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند
  :جهت ثبت ناممدارك مورد نياز 

وري كه در آن معدل مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فنا) ليسانس( مدرك كارشناسيو تصوير ل اص-1
ارائه مدرك كارداني ، براي فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته( .قيد شده باشد) ليسانس( دوره كارشناسي
  )نيز الزامي است

باشند، الزم است اصل پذيرفته شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي نمي: 1 تبصره
مطابق نمونه فرم (گواهي معدل تائيد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي را 

به تحصيل نامبرده مورد تائيد وزارت علوم، ارائه نمايند كه در آن قيد شده باشد، اشتغال ) سازمان سنجش
معدل ذكر شده در اين گواهي بايستي همان معدل ارسالي به الزم به ذكر است  .باشدتحقيقات و فناوري مي
براي فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته ارائه تائيديه معدل دوره كارداني نيز . (سازمان سنجش باشد

  ).الزامي است



هاي تحصيلي شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته آن دسته از پذيرفته :2تبصره 
 94/6/31اند و حداكثر تا تاريخ  دانشجوي سال آخر بوده) 94/3/3لغايت  94/2/22مورخ (اينترنتي 

ن سال آخر مندرج ، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجويااندهالتحصيل شد فارغ
تا ) 0 (  اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس 1شماره دفترچه راهنماي  38در صفحه 

كارشناسي در فرم مذكور التحصيلي دوره  توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ 93/11/30تا تاريخ ) 20(
  .نام به محل قبولي ارائه نمايند درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت

نامه  آيين«باشند الزم است واجد شرايط مفاد  داراي مدرك تحصيلي معادل مي  كه  شدگاني پذيرفته :3تبصره 
 15/4/92مورخ  845مصوب جلسه » ترشركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع باال

  .باشند  و فناوري  شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات
آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت : استثناء

التحصيلي دوره   محل فارغعالي  اند، معدل فارغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش  نموده
  .كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند

  .از پذيرفته شدگاني كه داراي گواهي معدل تائيد شده نباشند به هيچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد***
در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل معدل مندرج (از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل ***

نام موقت و  باشند، صرفاً ثبت مي) باشد سنجش اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف داوطلبان به سازمان
تحصيالت تكميلي بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از  ميو اين افراد  دمآخواهد مشروط بعمل 

  .نمايندپيگيري دانشگاه 
  )كارداني براي كارشناسي ناپيوسته و( ريزنمرات تائيد شده دوره كارشناسي-2
  كپي آنسري  پنجاصل كارت ملي و -3
  آن كپي از تمام صفحاتسري  پنجاصل شناسنامه و -4
  با زمينه سفيد رنگي جديد 3×4تمام رخ  قطعه عكس چهارده-5
دال بر روشن شدن وضعيت نظام كارت پايان خدمت يا دفترچه آماده به خدمت يا مداركي اصل و كپي - 6

  )مخصوص برادران( وظيفه دانشجو يا نامه ابطال معافيت تحصيلي دوره كارشناسي از دانشگاه مربوطه
 1394-95  حصيليت  سال  دوم  نيمسال  واحد براي  از انتخاب  حداكثر تا قبل  است  الزم ذيل   هاي نامه معرفي-7

در غير  ارسال شده باشد،   قبولي  محل  عالي  آموزش  موسسه  از محل مربوط صادر و به  توسط ارگانهاي ذيربط



  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي  نام داوطلباني كه فرم آنان  از ثبت  اينصورت
  .گردد مي  تلقي» يكن  لم  كان»  آنان  بوليخواهد آمد و ق  عمل  به  ممانعت  جاري
ذيربط بطور   توسط ارگانهاي 7-1رديف   مربوط به  هاي، گواهي شده  انجام  هاي  هماهنگي  براساس - تبصره

  .خواهد شد  ارسال  شدگان  پذيرفته  قبولي محل   عالي  آموزش  موسسه  يكجا به
  و يا وزارت) نيروي مقاومت بسيج(  اسالمي انقالب   پاسداران ه سپا  از ستاد مشترك رسمي  نامه  معرفي -1-7

  به  باتوجه  باشد داوطلب  قيد شده در آن   مذكور كه  ارگانهاي  از روساي  جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك
  و جهادگران  مندگانورود رز  براي  ايجاد تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه در آيين  آن  گانه 4  هاي و تبصره 1  ماده

مذكور واجد   نامه در آيين  و ساير شرايط مندرج  عالي  آموزش  دانشگاهها و موسسات  به  بسيجي  داوطلب
  .باشد مي  رزمندگان  از سهميه  شرايط استفاده

اد شهيد اند و ارگان صادر كننده فرم آنان بني شده رزمندگان پذيرفته   ـ داوطلبانيكه با استفاده از سهميه7ـ2
نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه  باشد، در زمان ثبت و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي

نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل  ثبت
  باشد قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي

  نه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولتحكم مرخصي ساال-8
  )فرم پيوست(ورزشي تكميل شده توسط پذيرفته شده  پرسشنامه پيشينه و عاليق-9

  آن  براي)  ليسانس(  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل -10
 1393/4/25نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب  مفاد آيين  به  با توجه  كه  از داوطلباني  دسته

  .اند شده  پذيرفته  اول  رتبه  با امتياز  فناوريو   ، تحقيقات علوم  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت
  :تذكرات

  عمل  به  نام ، ثبتاندهنشد  التحصيل فارغ 94/6/31  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني  از پذيرفته -1
  .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولي  شدن  تلقي» يكن  لم  كان»  نخواهد آمد و ضمن

  گردد كه  مشخص  ، چنانچه) تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام ثبت(از آزمون   مرحلهدر هر  - 2
لغو   وي  باشد، قبولي و يا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي  نموده  را كتمان  حقايق  داوطلبي
  .رفتار خواهد شد  با وي  مقررات  و طبق



خواهد  94-95نيمسال دوم سال تحصيلي شروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين دانشگاه از  -3
  .بود

  :توجه
باشند، موظف به  دانشجوياني كه به تشخيص گروه آموزشي مربوطه، ملزم به گذراندن دروس جبراني

 1150000معادل دانشجويان دوره روزانه و نوبت دوم (پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيات امنا دانشگاه 
اين . هستند) ريال به ازاي هر واحد 1870000دوره مجازي معادل و دانشجويان ريال به ازاي هر واحد 

در غير اين صورت حق شركت در كالسها را نخواهند . نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند يدابدانشجويان 
  .داشت

  

  ***نوبت دوم و مجازيهاي دورهقابل توجه پذيرفته شدگان ***
به شرح جدول زير در روز ثبت  مجازينوبت دوم و هاي دورهشهريه پذيرفته شدگان 

  .نام محاسبه و دريافت خواهد شد
  

نوع 
  دوره

شهريه 
 ثابت

  )ريال(

  )به ازاي هر واحد() ريال(يه متغير رشه
درس
  عملي

درس
  نظري

 پايان نامه
  نظري

پايان نامه 
  عملي

نوبت 
  3500000  3000000  1150000  1500000  5750000  دوم

  -   -   1870000  -   14300000  مجازي
  

به ازاي هر نيمسال تحصيلي بابت  ريال 350000هاي نوبت دوم بايستي مبلغ در ضمن دانشجويان دوره
 است تكميل مراحل ثبت الزم به ذكر. فوق برنامه و مشاوره پرداخت نمايندفرهنگي، ورزشي، خدمات هزينه 

  .باشدو تائيد انتخاب واحد منوط به پرداخت شهريه توسط پذيرفته شدگان مي نام



تبريز توانند به سايت دانشگاه صنعتي سهند هاي تكميلي، پذيرفته شدگان عزيز مياهي از اطالعيهگجهت آ
زير  تلفنهايشماره اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه با مراجعه نموده و يا با   www.sut.ac.ir:به آدرس

  041-33459127و  041- 33459131:  تماس حاصل نمايند

از مبادي ورودي مختلف شهر  تبريز به دانشگاه صنعتي سهندنقشه دسترسي 
و سرويس اياب و ذهاب به پرديس  تبريز در سايت دانشگاه موجود است

  .باشدآهن تبريز داير ميدانشگاه در محل ميدان راه
  
شهرجديد -آذرشهر-جاده تبريز 25كيلومتر -تبريز: تبريز دانشگاه صنعتي سهند نشاني*

  تبريز دانشگاه صنعتي سهندپرديس  -سهند
  

  *تبريز تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تاداره تحصيال*


