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A Message from the President 

 

Welcome to Sahand University of Technology (SUT), modern research center in new technology. Situated on a new city of Sahand has 

been named after the bordering mountain range giving out a spell of fresh, raw climate and breath taking view of lush valleys and 

hills. Holding a beautiful campus, SUT is just minutes from the heart of the Ancient Azarbaijan nation, Tabriz, the capital of businesses 

and technology. Many of Iranian leading high tech companies located in the highway connecting Tabriz to Sahand surround our cam-

pus where cutting-edge research joins with highly innovative teaching to solve real-life problems. SUT’s faculty and staff provide a 

superior learning experience for our fine students who hail from every province of Islamic Republic of Iran. SUT offers over 20 B.SC 

programs in engineering and more than 100 graduate programs of study in engineering, science and high technology. Brilliant profes-

sors and staff members constitute a diverse and dedicated team serving students. SUT’s creative, interdisciplinary approach to re-

search has led to many significant discoveries and creative work in science and technology. Students are truly VIPs on the SUT cam-

pus and enjoy residence and recreation programs as well as a wide variety of cultural and social activities. Iranian rich ancient culture 

and Islamic moral values combined with ingenuity of faculty, staff and students makes SUT a special environment to study and cre-

ate. I look forward to meeting you when you visit SUT and welcoming you as a member of our community of scholars dedicated to 

learning for better future. 

 

  

 

 

 

 

 

Sincerely yours 

Dr. Rasool Azari Khosroshahi 

President of SUT 
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Overview of the Ancient city of Tabriz 

 

Tabriz, the capital of Eastern Azarbaijan Province, is situat-

ed at an elevation of 1340 (38° 4' N / 46° 25' E). The city is 

about 2054 square kilometers in area, and borders on Uru-

mia Lake on northeast, and is located within 619 km west 

of Tehran, the capital of Islamic Republic of Iran. Population 

of the city is estimated to be 1,300,000. Tabriz is surround-

ed by lone-standing, towering mountains of Sahand and 

Own-ibne-Ali (locally pronounced Einali) on northeast and 

south, respectively. Talkheroud (Ajichai) which flows across 

the north and northeast of province floods its way through 

the relatively vast meadow and pours down into Urumia 

Lake. Another river, Mehranrood, rolls through the city di-

viding it into the southern and northern halves.  

Tabriz Historic Bazaar Complex 
Tabriz has been a place of cultural exchange since antiquity and its 
historic bazaar complex is one of the most important commercial cen-
tres on the Silk Road. Tabriz Historic Bazaar Complex consists of a se-
ries of interconnected, covered, brick structures, buildings, and en-
closed spaces for different functions. Tabriz and its Bazaar were al-
ready prosperous and famous in the 13th century, when the town, in 
the province of Eastern Azerbaijan, became the capital city of the    
Safavid kingdom. The city lost its status as capital in the 16th century, 
but remained important as a commercial hub until the end of the 18th 
century, with the expansion of Ottoman power. It is one of the most 
complete examples of the traditional commercial and cultural system 
of Iran. 
Tabriz Historic Bazaar Complex, located along one of the most fre-
quented east-west trade routes, consists of a series of interconnected, 
covered brick structures, buildings, and enclosed spaces for a variety 
of functions - commercial and trade-related activities, social gather-
ings, and educational and religious practices. Closely interwoven with 
the architectural fabric is the social and professional organization of 
the Bazaar, which has allowed it to function over the centuries and 
has made it into a single integrated entity. 
Tabriz Historic Bazaar Complex has been one of the most important 
international places for commercial and cultural interchange, thanks 
to the centuries-old east-west trading connections and routes and to a 
wise policy of endowments and tax exemptions. 
Tabriz Historic Bazaar bears witness to one of the most complete socio
-cultural and commercial complexes among bazaars. It has developed 
over the centuries into an exceptional physical, economic, social, po-
litical, and religious complex, in which specialized architectural struc-
tures, functions, professions, and people from different cultures are 
integrated in a unique living environment. The lasting role of the     
Tabriz Bazaar is reflected in the layout of its fabric and in the highly 
diversified and reciprocally integrated architectural buildings and 
spaces, which have been a prototype for Persian urban planning. 



53 

Integrity and Authenticity 
The integrity of the 18th century Tabriz Bazaar is well preserved and its architecture conserves a rich repertoire of commercial 
buildings; the connection between the physical structure and its functioning is still clearly legible, and in many cases alive. 
The rich historical sources bear credible witness to the importance of the Tabriz Bazaar over history and to the permanence of its 
layout. The fabric of the Bazaar still exhibits the design, workmanship, and materials of the period when it was constructed after 
the 1780 earthquake. The Bazaar is still a lively and economically active place, attesting to its rich and long-lasting economic, so-
cial, and cultural exchanges. 

New City of Sahand 

 
Sahand New Town is situated 30 km to the southwest of Tabriz almost midway between Tabriz and Azarshahr. Sahand New Town 
has been named after the bordering mountain range giving out a spell of fresh, raw climate and a breathtaking view of lush valleys 
and hills. 

Sahand University Of  Technology 



52 

Kandowan Village 

 
Kandowan is a gorgeous natural beauty 
with a stunning view which is among the 
unique tourist attractions for its architec-
tural design. Located within 30 kilome-
ters of Osku, a township of many or-
chards and vineyards, the village offers a 
magnificent  spot for people of neighbor-
ing towns and even foreign tourists. The 
houses are literally holes in the steep 
rocks down the hill tops, with the depth 
of the holes in the pyramid-shape hills 
reaching 30-40 meters in some parts. A 
number of studies suggest that these 
houses are over 600 years old (since 14th 
century), while other studies trace their 
origin to pre-Islamic Iran. The mineral 
water in the village is popularly known as 
a cure for kidney diseases. During sum-
mer, the village is teeming with visitors 
on account of all the unique attractions. 

Sahand University Of  Technology 
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SUT AT A GLANCE: 
 
SUT was in effect a due response to the growing need for higher education development after the Islamic Revolution. Targeting the rich potentials in 
the domestic human resource in the country, the decision-making bodies in higher education (and particularly the Supreme Council of Cultural Revolu-
tion) authorized the inauguration of a technology-oriented higher education institute in 1989, named Sahand University of Technology.  
SUT’s Fast growing research in engineering majors and extraordinary achievements had a magnificent impact in both industrial and scientific society. 
Among the best comprehensive universities in Iran, Sahand University of Technology is a dynamic, research-intensive university, committed to ensuring an out-
standing learning experience for its students. SUT offers many programs of study in areas as diverse as engineering, high technology. SUT is very proud that its 
classrooms are filled with the brightest students from across the Islamic Republic of Iran through entrance competition. SUT researchers are world-renowned 
for their work. SUT's innovative, interdisciplinary, and international approach to research and discovery has garnered a formidable reputation in Iranian scien-
tific and industrial society, and has been a contributing factor in the continued increase in external funding invested in SUT research.   

Faculties:  

Faculty Program Degree 

 
  
Materials 
Engineering 

Industrial Metallurgy 
Extraction Metallurgy 

B.Sc. 

Materials Selection & Processing 
Nanomaterials 
Materials  Engineering - Casting 
Materials Corrosion & Protection 
Welding 
Casting 

 
M.Sc. 

Materials Science &  Engineering Ph.D. 

Faculty Program Degree 

 
  
Chemical 
Engineering 

Food Industries 
Petrochemical Industries 
Gas Industries 
Refining Industries 

 
B.Sc. 

Chemical Engineering 
Chemical Engineering-Transport phenomena 
Chemical Engineering-Process Design 
Chemical Engineering-Separation process 
Chemical Engineering Food Engineering 
Chemical Engineering-Biotechnology 
Chemical Engineering-Thermokinetics and Catalysis  
Chemical Engineering-Environmental Engineering 
Petroleum  Engineering-Exploration 
Petroleum Engineering-Drilling & production Engineering 
Petroleum Engineering-Reservoir Engineering 

 
  

M.Sc. 

Chemical Engineering 
Petroleum Engineering 

Ph.D. 

Polymer 
Engineering 

Polymer Engineering-Polymer Industries 
Chemical Engineering- Polymer Engineering- Color industries 
Polymer Engineering-Polymerization 

M.Sc. 

Polymer engineering  -Chemical Engineering-Polymer Ph.D. 

 
Electrical 
Engineering 

Power engineering-Control 
Bioelectrical engineering 

 
B.Sc. 

Electrical Engineering-Communication 
Electrical Engineering-Power 
Electrical Engineering-Control 
Electrical Engineering-Electronics 
IT Engineering in Computer Networks 

 
  

M.Sc. 

Electrical Engineering-System Communi-
cation 

Ph.D. 

Civil 
Engineering 

Civil Engineering-Structure 
Civil Engineering-Sea Structures 
Civil Engineering-Hydraulic Structures 

M.Sc. 
& Ph.D. 

Sahand University Of  Technology 
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Faculty Program Degree 

Mining 
Engineering 

Mining Engineering-Mine Exploration 
Mining Engineering – Exploitation  
Mining Engineering – Mineral Processing  

 
B.Sc. 

Mining Engineering-Mine Exploration 
Mining Engineering-Rock Mechanics 
Mining Engineering – Mineral Processing  
Petroleum Exploration  

M.Sc. 

Mining Engineering–Exploration 
Mining Engineering – Mineral Processing  
Mining Engineering – Exploitation  

Ph.D. 

Sciences 

Pure Mathematics – Algebra & Analysis 
Applied Mathematics - Differential Equations - Op-
erational Research - Numerical Analysis 
Particle Physics 
Solid State Physics 
Plasma Physics (Atomic &  Molecular) 

M.Sc. 
& Ph.D. 

Research in SUT 

 
The rapid pace of progresses made in technology over the last decades is indeed the primary source of impetus for research in the modern world. 
SUT, while adopting research-oriented priorities, has been targeting at a broad enough perspective of meeting the racing pace. The completed pro-
jects and the ones under way indicate high levels of achievements in both qualitative and quantitative terms. In addition to faculty activities, research 
centers and institutes develop high quality research. Some of them are: 
   

Institute of Polymer Materials 
Research Center for Seismology and Earthquake Engineering 
Research Center for Environmental Engineering 
Research Center for Hydrometeorology 
Reactor and Catalyst Research Center 
Membrane Research 
Research Center for Nano-structures 
Petroleum and Gas 
ICT Research Center 
Research Center for Advanced Materials and Minerals Processing 
Institute of Research in Gas and Oil 

 

Mechanical 
engineering  

Mechanical engineering B.Sc. 

Mechanical engineering-Heat and fluids 
Mechanical engineering-Solid Mechanics 
Mechanical engineering-Automotive engineering 
Mechanical engineering-Energy systems 
Mechanical engineering-Biomechanics 
Mechanical engineering-Aerospace structures 

M.Sc. 
& Ph.D. 

Varzeghan 
Technical 
Institute 

Mining Engineering - Mine Exploration 
Mining Engineering - Exploitation  

 
A.As. 

E-Learning 
Center 

Material Engineering, 
Chemical Engineering 
Medical Engineering 
IT Engineering 

B.Sc. & 
M.Sc. 

Faculty Program Degree 

Sahand University Of  Technology 
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Some of SUT’s Achievements: 

 

New kind of auditory electrodes as “segmental inside-the- ear electrodes” patented in Iranian National Patent Office 
Inventing and patenting a new method for mending the surface of the polymers using polymer accumulation 
 Inventing and patenting a new method of polymeric additive employment for reducing the crude oil casting point 
Inventing and patenting a new method for banana coating using the edible covers by a researcher affiliated with SUT 
Inventing and patenting a microcapsule for producing milk cream 
Silver and bronze medals in international inventors’ competitions in Geneva for introducing a new method for covering banana using nutri-
ents  (silver medal) and milk cream maker micro capsule (gold medal) 
Patenting the design and manufacturing technology of a set for studying the non-thermal methods for output increase 
Patenting the design and manufacturing technology of a set for measuring the petrol’s casting point 
Patenting the design and manufacturing technology of a set for steam injection research 
Gold medal in the 17th competition of inventors in Malaysia for nutrient-based banana coating 
First rank in Chem-E-Car competitions among the country’s universities in 2006 & 2014 and winning the Fifth place for the same project in 
Malaysia 
SUT professor gaining the first place in the Ninth Festival of Inventions in Razi Medical University 
A growing number of published articles in scientific research journals 
SUT professor receiving Water Arbitration Award from mechanic association (I Mech E) in 2004 
SUT student winning the third place in BCI 2003 (Brain Interface Computer) world competitions in Germany 
A remarkable rate of growth in research projects 
Design and production of educational heating pump cycle by one of the SUT academic staff members 
 A good standing regarding higher education standards 
SUT is one of the top 10 universities regarding the overall standards 
SUT is one of the top 10 universities regarding the rate of patented inventions 
During the years 2007-2008, SUT was assigned the first rank in terms of the researcher-patent ratio. 
The fourth place regarding the proportion of out-of-the-university designs for researchers among the universities all over the country in 2006 
The sixth place regarding the number of signed contracts in proportion to the approved budget from governmental resources among the 
country’s universities in 2006 
Seventh place regarding the proportion of out-of-the-university projects to researchers 
SUT is among the top ten universities regarding the validity of completed, contract-based projects in 2007. 
Young Scientist Award winner, Dr. Ali Akbar Babaluo, faculty member of Chemical Engineering, selected by Iranian Academy of Sciences in 
2014 
 Professor Radajabalipour's Award winner, Dr. Kazem Ghanbari, faculty member of Science, selected by Iranian Mathematical Society in 2014 
Best PhD Thesis in Engineering, Dr. Nader Rahemi, faculty member of Chemical Engineering, selected by the committee of experts in Tehran 
University in 2014 

Sahand University Of  Technology 
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Central Library and Documentation Center: 
 

 
This center is responsible for providing instructional, research, and cultural resources for students, academic, and administrative staf.. The 
center boasts a good status in facilitating access to a wide array of databases and records. The related statistics appear in the table below.] 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
The library information system is supported by web-based and Windows-based (OS) softwares, and access to the following data bases are 
available: 

Regional Information Center for Science & Technology (RICeST) 
Online access to Sciencedirect, Springer, ProQuest, Oxford, AMS, SPE 
Document Ordering Services with ‘Tarheh Ghadir’, ‘Tarheh Amin’, and British Library 

http://lib.sut.ac.ir 

Books in English & Other European Languages 18503 

Books in Persian 42000 

Journals in Persian (Periodicals) 148 

Journals in English & Other European Languages 110 

Subscribed Access to Data Bases - Online 14 

Subscribed Access to Data Bases - Offline 46 

Scientific & Instructional Films 360 

Theses 1887 

E-books and E-libraries 9200 

Scientific CD 1550 

Sahand University Of  Technology 

http://lib.sut.ac.ir/
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ICT Center 
 
This center while meeting the IT needs of students 
at various levels facilitates project work for gifted 
programs, student associations  scientific activities, 
and special research projects. Internet Connection, 
e-mail, Automated Correspondence System are 
among the routine fields of activity for the ICT Cen-
ter 

Physical Education Offic 

 
The chief responsibility of this organization is to 
promote physical development of SUT students. To 
this end, the physical education office organizes, 
and hold sports events with athletes participating 
from other universities. 

Sahand University Of  Technology 
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Administration for Student Af.airs 
 

 
 
In caring for the students’ demands and needs, this administration has established and organized the following sub-organizations:  

Dormitory Office: Segregated dormitory facility buildings for male and female students 
Catering Unit: This section consists of warehousing, automated meal reserving in the Students’ Union, Supplying, Refectory for the stu-

dents, administrative and academic staf. 
Student Welfare Office: This section is aimed at financial assistance for the students applying for low-interest mortgage or loans. Appli-

cations are processed following the MSRT policies and regulations. 
Student Health and Hygiene Office: This section is responsible for maintaining health and hygiene as well as of.ering medical services. 

Office of Cultural Af.airs and Counseling 
 
To ensure a culmination of spiritual virtues and Islamic morals, the Office for Cultural Af.airs and Counseling pursues short-term and long-term poli-
cies of promoting a supporting atmosphere for religious and cultural activities on the part of SUT students. Sub-organizations in charge of focused 
activities include: 
   

Secretariat for the Cultural Board of the University 
Cultural and Artistic Units Institute 
Student Counseling Center 
Extra-curricular Activities Unit 
Secretariat for Student Publications 
Scientific Associations Unit 
Audio-visual Unit 

Sahand University Of  Technology 





Contact 
 
Address: Sahand University of Technology, New Sahand Town, Tabriz, Iran 
PO. BOX 51335/1996 
Tel: +9841-33458233 
Fax: +9841-33444350            

URL: www.sut.ac.ir/en       E-mail:  info@sut.ac.ir    



 سمت ردیف
 تلفن                      

 نمابر
 شماره تلفن

 رئیس دانشگاه 1
 331-44334433 تلفن مسقیم

 331-44333433 نمابر

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 2
 331-44335323 تلفن مسقیم

 331-44334444 نمابر

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 4
 331-44334431 تلفن مسقیم

 331-44334435 نمابر

 معاون پژوهشی و فناوری 3
 331-44334433 تلفن مسقیم

 331-44333433 نمابر

 معاون دانشجویی 3
 331-44334433 تلفن مسقیم

 331-44334433 نمابر

 معاون فرهنگی و اجتماعی 3
 331-44333443 تلفن مسقیم

 331-44333443 نمابر

 معاون اداری و مالی 3
 331-44223431 تلفن مسقیم

 331-44334433 نمابر

 رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی 4
 331-44333433 تلفن مسقیم

 331-44333433 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی شیمی 5
 331-44333433 تلفن مسقیم

 331-44333433 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی مواد 13
 331-44333443 تلفن مسقیم

 331-44333444 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی برق 11
 331-44333424 تلفن مسقیم

 331-44333422 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی معدن 12
 331-44333412 تلفن مسقیم

 331-44333411 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی عمران 14
 331-44333433 تلفن مسقیم

 331-44333434 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی پلیمر 13
 331-44333413 تلفن مسقیم

 331-44333414 نمابر

 رئیس دانشکده مهندسی مکانیک 13
 331-44333413 تلفن مسقیم

 331-44333435 نمابر

 رئیس دانشکده علوم پایه 13
 331-44333431 تلفن مسقیم

 331-44333433 نمابر

 رئیس دانشکده  آموزشهای الکترونیکی ، آزاد و پردیس دانشگاه 13
 331-43235311 تلفن مسقیم

 331-43235313 نمابر
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 معاونت اداری و مالی ↙

ارد. در مجموع می توان گفت که ه دمعاونت مالی و اداری دانشگاه ، نقش مهمی در راهبری و هدایت سیستم پشتیبانی دانشگاه و تامین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه ها بر عهد

 این معاونت با انجام وظایف خود راه را برای تحقق اهداف آموزشی و تحقیقاتی و فناوری دانشگاه هموار می نماید.

 این معاونت از واحدهای زیر تشکیل شده است :

 ـ مدیریت مالی 1

 ـ مدیریت اداری 2

 ـ مدیریت کارگزینی و رفاه 4

 سایر امکانات رفاهی↙

 به شرح زیر همت گماشته است : شتیدانشگاه صنعتی سهند در راستای ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی برای دانشگاهیان اقدام به ایجاد امکانات فرهنگی، ورزشی ، علمی و بهدا

 شرکت تعاونی مسکن  *

 مرکز بهداشت و درمان  *

 غذاخوری های دانشجویی *

 زیراکس بخش خصوصی  *

 مسجد پیامبر اعظم )ص( *

 خدمات مشاوره ای و فرهنگی* 

 سالن ورزشی مدرن سرپوشیده  *

 واحد های مسکونی اساتید  *

 خوابگاههای دانشجویان  *

 خشک شویی*

 امور نقلیه )آژانس تلفنی(  *

 بانک تجارت  *

 آمفی تئاتر  *

 سالن اجتماعات  *

 کتابخانه مرکزی  *

 سلف اساتید و کارکنان  *

 بازارچه دانشجویی  *

 زمین چمن مصنوعی  *

 شرکت تعاونی مصرف *

 سالن بدنسازی  *

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 ↙معاونت اداری ، مالی 

 معاونت اداری ، مالی 

 مدیریت مالی

 مدیریت اداری 

 مدیریت کارگزینی و رفاه

 مدیریت طرح و برنامه و آمار



 انجمن علمی دانشجویی↙

تواند بین صاحبان هر تخصص زمینه الزم را ه بانجمن علمی دانشجویی نهاد مستقلی است که از بهم پیوستگی یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تامل آراء خردمندانه و به دور از سلط

 برای پیشبرد علم، تنظیم و ترویج اصول و قواعد علمی یا اخالقی و فعالیت و پیوند علمی در آن رشته علمی فراهم نماید.

 انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

 سازه های دریایی-نجمن علمی مهندسی عمران ا *

 نجمن علمی فنی ـ مهندسی آموزشکده ورزقانا *

 مهندسی علوم و فناوری نانو نجمن علمی ا*

 نجمن علمی مهندسی برق )کنترل( ا *

 ITنجمن علمی فناوری اطالعات ا* 

 نجمن علمی مهندسی مکانیکا *

 نجمن علمی مهندسی پزشکیا *

 نجمن علمی مهندسی شیمی ا *

 نجمن علمی ریاضی و فیزیکا* 

 نجمن علمی مهندسی معدن ا *

 نجمن علمی مهندسی موادا *

 محیط زیست نجمن علمیا*

 بیوتکنولوژی نجمن علمی ا*

 کمیکار نجمن علمی ا*

 انجمن علمی زبان* 
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 اهداف انجمن علمی دانشجویی ↙

 ایجاد فضای مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی و پژوهشی دانشجویان.

 افزایش سطح مشارکت و روحیه همکاری و همیاری و فعالیت های گروهی در میان دانشجویان 

 شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه 

 قانونمند کردن و نهادینه ساختن فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویی 

 حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش 

شرکت در مسابقات علمی، چاپ نشریات علمی، انجام طرح های پژوهشی و ... از اهدافی است که انجمن های علمی دنبال 

 می کنند.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 ) بسیج دانشجویی / جامعه اسالمی /انجمن اسالمی دانشجویان(تشکل های دانشجویی ↙

 کارکرد تشکلها :

آن ، نقش مضاعف یافته و بار اصلی زی تشکلهای اسالمی دانشجویان ، اصلی ترین شاخه ی فعالیت های دانشجویی به شمار می آیند. بویژه با اوج گیری انقالب اسالمی و پس از پیرو

 فعالیتهای علنی دانشجویی را بر دوش داشته است.

، بر ضرورت استمرار فعالیت تشکلهای اسالمی  تلفمقام معظم رهبری ، بارها و بارها از این نقش اساسی یاد کرده اند و به تحلیل و تبیین حرمت آن پرداخته اند و از منظر و زاویه های مخ

 تاکید داشته اند.

 از جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد : 

 هدایتگری نسل دانشجو و تضمین روح اسالمی دانشگاه ضامن حفظ و پویایی انقالب 

 رسالت تشکلهای دانشجویی ↙

 رسالت تشکلهای اسالمی :

ه پایان یابند. فرازهای سخت نهضت اسالمی در چند دهه ی اخـیـر شبتشکلهای اسالمی دانشجویی، از نیازها و خواسته های درونی دانشگاه برآمده اند، با بخشنامه های یکروزه ی اداری شکل نگرفته اند، تا یک 

مقام معظم رهبری، ضمن تاکید مداوم بر ضرورت  حضور تشکـلـهـای  رد.تاسیس آن را ایجاب کرد و بر استمرار حضور آن تاکید ورزید و این نهادها را به عنوان واقعیت غیر قابل انکار و حذف محیط دانشگاه درآو

از وظایف و رسالتهای انجمنها و تشکلهای اسالمی را در نکات زیر مـی  ای اسالمی در محیط دانشجویی، از این زمینه ها یاد کرده اند و  فلسفه ی حضور این نهادها را در پرتو تامین آن آرمانها و خواسته ها گوشه

 توان ارایه کرد : مصونیت بخشی دینی ، سیاسی محیط دانشگاه .

ساسیت الزم با مساله برخورد کنند، سیاست بی اعتنایی و تسـاهـل ا حتشکلهای اسالمی با نامی که برگزیده اند و تعلقی که به اسالم و مکتب نشان داده اند، در خط مقدم حفاظت دانشگاه هستند. آنان بایستی ب

ن سفره )دانشگاه( تغذیه بشود. اگر دید گوشه یی از این سـفـره را ای را پیشه نگیرند و در برابر آالیشهای موجود و نفوذ آلودگیهای جدید ، از واکنش منطقی دریغ نورزند. دانشجو آن کسی است که می خواهد از

 کسی آلوده و مسموم و خراب کند حق ندارد بگذارد. 

 تعمق فرهنگ دینی :

ست. نکته ی یاد شده ایجاب می کند کـه نـهـادهـای اسـالمـی ا تشکلهای اسالمی دانشجویی ، به منظور ادای دین به دیانت و مکتب پدید آمده اند. این تعهد، اصیل ترین قید وجودی این نهادهای دانشجویی 

ذبه و دافعه : انعطاف پذیری ، تعهد به انقالب و نـظـام ، جا دانشگاهی، به بررسی نقطه ی اساسی ضعف دینی در محیط دانشجویی بپردازد و راه عالج آن را جستجو کنند.بایستگی های تشکلهای اسالمی مالک

 اعتقاد به والیت فقیه

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 کانون های فرهنگی و هنری و نقش و اهمیت آنها در توسعه فرهنگی ↙

ر عصر حاضر کسی است که عالوه بر کسب د دکارکرد اصلی و ماموریت ویژه دانشگاهها را می توان تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه دانست اما ذکر این نکته ضروری است که متخصص کارآم

ش یافته و موفق در جامعه ظاهر شود. براساس رورمهارتهای علمی و پژوهشی بتواند از مهارت های ارتباطی و آگاهی های فرهنگی و تربیت فرهنگی برخوردار گردد تا بتواند به عنوان متخصص پ

 این رسالت کالن دانشگاه، تربیت شهروندانی با شاخص های زیر می تواند مد نظر قرار گیرد.

دارای شخصیت رشد یافته و پایبند به ارزش های *آگاه به شرایط بین المللی و جامعه جهانی *آگاه به شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه خود *آگاه به پیشینه و میراث فرهنگی خود 

 برخورداری از حس مشارکت اجتماعی *برخورداری از تفکر خالقانه *برخورداری از روحیه تفکر انتقادی*اخالقی جهان مشمول 

شدند. کانون های فرهنگی و هنری نهادهایی اد کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان به طور مشخص ، در بستر ضرورت توجه به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در جامعه ایرانی، ایج

ازند، شهروندی فرهنگی و مشارکت جو را در ر سهستند که قادرند شایستگی های کانونی را در دانشجویان تقویت نمایند و آن ها را به وظیفه اجتماعی و سیاسی ای که دانشگاه دارد آگاه ت

 دانشجویان تقویت نمایند، رشد اخالقی و شخصیتی را تسریع کند.

 کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان 

 کانون ریحانه -کانون قرآن و عترت             -

 کانون شعر و ادب -

 کانون موسیقی -

 کانون فیلم و عکس -

 کانون مهرانه-

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 امور فرهنگی دانشگاه را بشناسیم

هداف دانشگاه تمدن ه ااداره امور فرهنگی با هدف ساماندهی و بستر سازی زمینه های فعالیت های جمعی دانشجویان و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی در جهت نیل ب

نشگاه ، فراهم آوردن دا ساز به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه عهده دار وظایفی چون برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی

فعالیت های فرهنگی از تسهیالت الزم برای گسترش و تعمیم فعالیتهای فرهنگی دانشگاهیان، ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی ، حمایت و پشتیبانی 

جهت آشنایی در تشکل های دانشجویی، تشکل کانون های فرهنگی و هنری ، برنامه ریزی در جهت رشد و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانشجویان، برنامه ریزی 

 دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی و برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت می باشد.
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 وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی ↙

کلهای اسالمی و تش ایجاد زمینه فعالیت های فرهنگی از طریق کانون های فرهنگی و هنری، بستر سازی مناسب جهت فعالیتهای سیاسی و فرهنگی دانشجویان از طریق

هنگی و فوق برنامه فر کانون های فرهنگی و هنری، زمینه رشد اجتماعی ، مذهبی ، سیاسی و روانی دانشجویان  با  همکاری واحدهای زیر مجموعه خود شامل : مدیریت

 را فراهم می آورد.

 

 

 

 

 

 اهداف اداره امور فرهنگی ↙

 جلب مشارکت دانشگاهیان در قالب انجمنها ، کانونها و دیگر تشکلهای فرهنگی و اجتماعی 

علمی، ای کمک به توسعه و تقویت فضای مناسب معنوی، فرهنگی و همچنین بسط و تحکیم مناسبات دینی در سطح دانشگاهها در جهت تسهیل و تعمیق فعالیته

 آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان 

 قانونمند نمودن و ضابطه مند نمودن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 

 ود موجبسط همکاریهای متقابل با سایر جریانها و تشکلهای اسالمی فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء فعالیتهای فرهنگی و استفاده از امکانات 

 ایجاد ساز و کارهای مناسب و الزم جهت ارزیابی مدارم وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 باری فرهنگی جهت ایجاد فضای مناسب تعامل فرهنگی میان پاره فرهنگها و دیدگاههای متنوع موجود. ترویج روحیه همکاری و نفی نابرد

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 ↙معاونت فرهنگی اجتماعی 
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 معرفی مرکز مشاوره دانشگاه ↙

ای است که فرد را در شناخت خود و محیط پیرامون یاری می دهد.  ندههر فردی در طول زندگی خود برای اینکه به تصمیمات معقول و مناسبی دست یابد نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد، راهنمایی جریان یاری ده

 ندگی سالم و سازنده ای را سپری سازد.ش زبعبارت دیگر فرد را قادر می سازد تا توانایی ها ، رغبت ها و محدودیت هایش را بشناسد و از طریق گسترش امکانات ، با توجه به امکانات

 جعین کمک می کند تا راه حلی برای مشکلش بیابد.مرامشاوره جریان یاری دهنده است که از طریق ایجاد ارتباط خاص مشاوره ای ، مشاور با استفاده از تخصص خود و اصول و تکنیکهای مشاوره به 

 معقول و مناسب در زندگی منجر می شود. یریبعبارت دیگر مشاوره رابطه یاری دهنده تخصص بین مراجعین و مشاور است که به شناخت بیشتر و بهتر مراجعین از خصوصیات خویشتن و تصمیم گ

 بر این اساس اهم فعالیت هایی که در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی سهند انجام می گیرد عبارتند از : 

 ـ راهنمایی و مشاوره در امور تربیتی ، روانی و رفتاری 1

 ـ راهنمایی و مشاوره در زمینه های تحصیلی، شغلی ، ازدواج ، خانواده و غیره  2

 ـ روان سنجی بخصوص در زمینه های شخصیتی و بهداشت روان 4

 ـ مددکاری  3

 ـ روان درمانی  3

 ـ ارجاع دادن به روانپزشک برای مراجعانی که نیاز به دارو درمان دارد. 3

جلد کتاب در زمینه های مختلف روانشناسی در اداره مشاوره موجود بوده و در اختیار  1333ـ تهیه و خرید کتب روانشناختی جهت مطالعه کارشناسان اداره مشاوره و دانشجویان، بطوریکه در حال حاضر حدود 3

 مراجعان قرار داده می شود.

 های روانشناسی و مدیریت ه ـ تهیه و تجهیز اداره مشاوره به امکانات فاکس، پرینتر ، امکانات صوتی و تصویری ، تعدادی نوار کاست ، سی دی و نوار ویدیویی در زمین 4

 ـ تهیه بروشورهای روانشناختی و نصب آنها در تابلو اعالنات اداره مشاوره جهت مطالعه دانشجویان  5

 ـ اجرای طرح کارنامه سالمت روان بر روی همه دانشجویان ورودی جدید در طی چند سال اخیر 13

 ـ نصب بروشورهای ارسالی از طرف دفتر مرکزی مشاوره در تابلو اعالنات و نیز قرار دادن این بروشورها در اختیار دانشجویان11

 ـ ارایه سخنرانی در زمینه های روانشناسی و بهداشت روان 12

 ـ برگزاری کارگاههای آموزشی در موضوعات مختلف بخصوص پیشگیری از اعتیاد  14

 ـ راه اندازی مشاوره تلفنی و مکاتبه ای 13

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 دانشـگاه صــنعتی ســهند 34
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 اداره تربیت بدنی ↙ 

 فعالیتهای اجرایی

 برگزاری جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی ) بین دانشکده ای ( 

 برگزاری جشنواره ورزشهای همگانی 

 برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت ها ) هفته دفاع مقدس ، هفته تربیت بدنی ، روز دانشجو ، دهه مبارک فجر و هفته خوابگاهها ( 

 برگزاری تمرینات تیمهای ورزشی و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات منطقه ای و کشوری 

 اعزام کاروان دوچرخه سواری دانشجویان به حرم مطهر حضرت امام )ره( به مناسبت بزرگداشت بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( 

 برگزاری کالسهای آموزشی رشته های تکواندو، کاراته ، شنا ، کونگ فو ، اسکیت و تیر و کمان در دو بخش پسران و دختران 

 برگزاری کالسهای ایروبیک در خوابگاه و دانشگاه برای دختران 

 برگزاری جشنواره ورزش های بومی و محلی

 عقد قرار داد با اماکن ورزشی )استخر سرپوشیده(به منظور استفاده دانشجویان دختر و پسر به صورت تایم اختصاصی و عمومی

   0939تا  0931عناوین برتر کسب شده دانشگاه از سال 

 1453اه ر مکسب مقام اول تیم فوتبال و والیبال پسران در مسابقات منطقه ای و کسب سهمیه یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای کشور ـ تی

 1453کسب مقام سوم تیم والیبال دختران دانشگاه در مسابقات منطقه ای ـ تیر ماه 

 1453کسب مقام اول رشته دوگانه توسط آقای بهزاد همتی در اولین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان کشور ـ تیر ماه 

 1451کسب مقام اول انفرادی در مسابقات منطقه ای بدمینتون ، کشتی ، تکواندو  در سال 

 1452کسب مقام دوم انفرادی تکواندو  در مسابقات  منطقه در سال 

 1454کسب مقام دوم تیم بدمینتون پسران در مسابقات منطقه ای و  انتخابی دوازدهمین المپیاد ورزشی در سال 

 1454کسب مقام سوم تیم فوتسال دختران و دوم تیم پسران در مسابقات منطقه ای در سال 

 فعالیتهای عمرانی 

احداث زمین چمن مصنوعی در حاشیه 

 خوابگاه پسران 

نصب میزهای تنیس روی میز در محوله 

 خوابگاههای دختران و پسران 

نصب وسایل ورزشی در محوطه 

 خوابگاههای دختران و پسران 

تجهیز و نصب دستگاههای بدنسازی 

)تردمیل،دوچرخه ثابت و ...( خوابگاه 

 شهید محبی دختران

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 مرکز بهداشت  و درمان ↙

تاسیس و با یک پزشک و کارشناس پرستاری و با یک دستگاه آمبوالنس در حوزه های زیر فعالیت می نماید :  1382مرکز بهداشت و درمان در سال   

 ویزیت و معاینه و خدمات پرستاری همه روزه 

و غربالگری بیماریهای احتمالی، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پاالیش سالمت و حسب مورد ارسال و  C.B.Cتشکیل کارنامه سالمت برای هر یک از دانشجویان، اخذ 

 معرفی نیازمندان و متقاضیان به کلینیک های تخصصی 

هایی  ی دانشجویان و مناسبتکاراطالع رسانی گسترده و همه جانبه در قالب مقاالت، نشریات، بروشور، پارچه نوشته ، برگزاری کنفرانس ، برگزاری کارگاههای آموزشی با هم

 نظیر روزهای مبارزه با ایدز و هفته سالمت همواره در تعامل با بهداشت استان ایفای نقش می کند.

 اداره امور تغذیه ↙

نگهداری، و نظارت بر حسن انجام ز، یکی دیگر از قسمتهای امور دانشجویان اداره امور تغذیه می باشد. این اداره ارائه وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام و همچنین تجهی

ات غذایی برای دانشجویان خدموظایف پیمانکار را بر عهده دارد. این واحد برای انجام خدمات خود مجهز به مجموعه غذاخوریهای دانشجویان، اساتید و کارکنان می باشد. 

 خوابگاهی در سه وعده صبحانه ، ناهار و شام از شنبه تا پنجشنبه اعالم می گردد.

 واحد اتوماسیون تغذیه ↙

 :  ایداین واحد طبق برنامه زمان بندی اعالم شده از سوی امور دانشجویان در شروع هر ترم اقدام به ارائه خدمات که به شرح زیر می باشد می نم

 صدور کارت تغذیه برای کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام  -

 افزایش اعتبار کارت تغذیه  -

 انجام امور مربوط به رزرو غذا به صورت حضوری و اینترنتی  -

 انجام تمام امور بصورت مجازی و اینترنتی  -

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 معاونت دانشجویی↙

سال از  23آغاز گردید. در حال حاضر بعد از گذشت حدود  35فعالیت معاونت دانشجویی از همان زمان پذیرش دانشجو در سال 

ارائه خدمات توسط این معاونت هم اکنون دارای خوابگاههای مجهز پسران، دختران، سالن ورزشی سرپوشیده ، زمینهای چمن 

 مصنوعی و طبیعی ، سالن های غذاخوری و ... می باشد. 

حوزه معاونت دانشجویی ضمن تامین نیازهای اولیه رفاهی دانشجویان کوشیده است تا با استفاده از تمام امکانات موجود زمینه 

رشد اجتماعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، روانی و علمی و جسمانی دانشجویان با همکاری واحدهای زیر مجموعه خود که شامل 

 مدیریت امور دانشجویی ، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره و اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد را فراهم آورد.

 اداره رفاه دانشجویی 

این اداره به عنوان اولین واحد از مجموعه ی 

امور دانشجویان پس از پذیرش دانشجویان 

جدیدالورود ، احتیاجات رفاهی و نیازهای 

مالی را از طریق وام های دانشجویی، وسایل 

 .کمک آموزشی و ... مرتفع می سازد

 ↙مدیریت امور دانشجویی 

 ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویان

 داره رفاه دانشجویی ا

 داره امور خوابگاههاا

 مرکز بهداشت و درمان  

 اداره امور تغذیه

 واحد اتوماسیون 

 برخی از امور اداره رفاه دانشجویی

 اخذ مدرک، تکمیل فرمها ، ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود

 ارائه برگ تعهد محضری در صورت استفاده از تسهیالت رفاهی 

 پرداخت وامهای دانشجویی 

 ارائه بیمه خدمات درمانی و حوادث 

 ارائه کار دانشجویی به متقاضیان با حق الزحمه مشخص 

 انجام امور تسویه حساب فارغ التحصیالن

 اداره امور خوابگاهها 

حفظ و نگهداری خوابگاهها ، رعایت نظافت و بهداشت عمومی و  ل ،اداره امور خوابگاهها یکی از مجموعه ادارات حوزه مدیریت امور دانشجویان است که عالوه بر اسکان دانشجویان غیر بومی و میهمان ، کنتر

 مسائل انضباطی متناسب با آئین نامه ها و بخشنامه ها را نیز بر عهده دارد.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 ↙معاونت دانشجویی 

 معاونت دانشجویی

 مدیریت امور دانشجویان

 مدیریت تربیت بدنی 

 مرکز مشاوره

 اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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 اداره خدمات ماشینی↙

مرکز  3ی، وزشاین اداره دارای یک مرکز کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، یک کارگاه آموزشی جهت برگزاری کالس های آم

اشد. این اداره ی بکامپیوتر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ، دانشجویان استعدادهای درخشان ، دانشجویان دانشکده مهندسی عمران و انجام پروژه های خاص م

و اتوماسیون اداری از جمله سرویس های قابل ارائه توسط این  e-mailوظیفه سرویس دهی به کلیه قسمت های دانشگاه را دارا می باشد. امکانات اینترنت ، 

ز از امکانات شبکه نی اداره می باشد. در حال حاضر تمام اتاق های اعضای هیات علمی ، اتاق های کامپیوتر ، دفاتر دانشکده ها و اغلب قسمت های اداری دانشگاه

 برخوردار می باشند.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 امکانات نرم افزاری و اطالع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه ↙

 برگزاری کالسهای آموزشی  *

 امکان دسترسی به بانک مقاالت داخلی  *

 امکان دسترسی به مقاالت کنفرانسهای داخلی  *

 Irandocثبت اطالعات مجالت کتابخانه مرکزی در سایت  *

 ایجاد شاخه اطالع رسانی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز  *

 تجهیز بخش اطالع رسانی کتابخانه مرکزی برای استفاده از منابع الکترونیکی *

 هزار عنوان کتاب الکترونیکی از طریق شبکه داخلی  3امکان دسترسی به بیش از  *

 هزار عنوان مقاله بصورت تمام متن در شبکه داخلی  13امکان دسترسی به بیش از  *

 به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و تکمیل اطالعات مورد نیاز مراجعه کنندگان  *

 امکان دسترسی به مقاالت و کنفرانسها و استانداردهای انجمن برق آمریکا از طریق شبکه داخلی  *

 امکان جستجوی منابع کتابخانه مرکزی در پورتال کتابخانه مرکزی و امکان رزرو، پیشنهاد خرید، موجودی منبع و خرید *

 تاکنون 1444های آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی و پایگاه های اطالعاتی برای دانشجویان تصحیالت تکمیلی از سال  برگزاری دوره *

 تامین مقاالت مورد نیاز  

کتابخانه مرکزی دانشگاه با عضویت در طرح غدیر 

و همچنین طرح امین توانسته است مقاالت مورد 

نیاز خود را از مراکز پژوهشی و داخلی تامین نماید 

و همچنین نیازهای سایر مراکز پژوهشی را متقابالً 

نفر از  533تامین نماید و توانسته است حدود 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه را در طرح 

 غدیر به عضویت در آورد.

عالوه بر طرحهای مذکور کتابخانه مرکزی دانشگاه 

توانسته است بدون اتکا به سایر مراکز پژوهشی، 

مقاالت مورد نیاز اساتید و دانشجویان دانشگاه را 

 تامین نماید.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد↙

فعالیت اصلی خود را شروع کرد. ماموریت اصلی کتابخانه های دانشگاهی، فراهم کردن امکانات دسترسی  1434کتابخانه مرکزی دانشگاه همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 

 اعضای هیات علمی ، دانشجویان پژوهشگران به اطالعات علمی سازمان یافته برای توسعه دانش است.

فه گردآوری وسازمان دهی وظیکتابخانه مرکزی دانشگاه به منظور تامین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید، دانشجویان و کارمندان تاسیس شده است و 

نیاز گروههای تحقیقاتی و رد مجموعه ای از کتب، مجالت ، مقاالت ، گزارشهای تحقیقاتی ، مواد دیداری و شنیداری، بانک اطالعاتی، منابع الکترونیکی و سایر منابع مو

 آموزشی را بر عهده دارد .

 بخش های مختلف کتابخانه مرکزی ↙

 بخش فرآهم آوری و گردآوری و منابع              *

 بخش فهرست نویسی *

 بخش نشریات ادواری *

 بخش امانت و مخازن *

 بخش مرجع و پایان نامه  *

 

 بخش اطالع رسانی و خدمات دیداری و شنیداری  *

 بخش تامین مدرک *

 

 دانشـگاه صــنعتی ســهند دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 1443دانشگاه برتر در سال  13کسب رتبه هفتم از لحاظ نسبت طرحهای برون دانشگاهی به پژوهشگران و از لحاظ اعتبار قراردادهای منعقده جزو *

 در کشور رومانی از لحاظ طراحی و ساخت روبات مین یاب و 2313کسب مدال نقره از دومین نمایشگاه بین اللملی خالقیت و ابتکار اروپا در سال *

 آتش نشان توسط دانشجوی رشته مهندسی مواد دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه 

 نفر از اعضای هیات علمی در مجامع و محافل و شوراهای علمی و پژوهشی بین المللی و ملی  14عضویت *

 45نژاد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران به عنوان استاد نمونه کشوری در سال  انتخاب جناب آقای دکتر محمدعلی کی *

 و راهیابی به مسابقات جهانی دانمارک 1445بین دانشگاههای سراسر کشور در سال  Chem-E-carقهرمانی مسابقات *

 53انتخاب جناب آقای دکتر طباطبایی نژاد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال *

 و راهیابی به مسابقات جهانی استرالیا 1453بین دانشگاههای سراسر کشور در سال  Chem-E-carنایب قهرمانی مسابقات *

 1452کسب مقام دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور از سوی فرهنگستان علوم توسط جناب آقای دکتر علی اکبر بابالو در سال  *

 1452دریافت جایزه پرفسور رجبعلی پور از انجمن ریاضی ایران توسط جناب آقای دکتر کاظم قنبری در سال *

 1454عنوان کسب رتبه نخست مسابقات کمیکار در سال  *

 1454کسب رتبه هشتم فناوری نانو توسط جناب آقای دکتر محمد حقیقی در سال  *

 1454سی شیمی کشورهندکسب رتبه نخست پایان نامه برتر دکتری و کارشناسی ارشد توسط دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی در دومین جشنواره پایان نامه های برتر م*

  1454رتبه اول کشوری مهندسی شیمی در نهمین جشنواره ملی برترین های فناوری نانو در سال *

 1454دانشگاه کنسروسیوم نفت و عقد قرار داد با وزارت نفت به منظور مطالعه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور  در سال  4انتخاب دانشگاه صنعتی سهند جزو  *

 دانشـگاه صــنعتی ســهند دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 موفقیت های علمی، پژوهشی دانشگاه ↙

ی کسب مدال های نقره و برنز مسابقات جهانی ابداعات و اختراعات نو در ژنو برای ابداع روش جدید پوشش دهی موز با استفاده از مواد خوراک*

 ) مدال نقره ( و اختراع میکرو کپسول سازی چربی شیر ) مدال برنز ( 

 42کسب جایزه نخست ابداعات و اختراعات نهمین جشنواره ی تحقیقات پزشکی رازی توسط جناب آقای دکتر فرهنگ عباسی در سال *

 کسب مدال طال در هفدهمین دوره مسابقات اختراعات و ابداعات نو مالزی برای ابداع پوشش دهی موز با استفاده از مواد خوراکی *

توسط جناب آقای دکتر داوود جاللی وحید  2333( در سال  I meeh Eاز انجمن مهندسین مکانیک )   Water Arbitrationکسب جایزه  *

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

 آلمان توسط تیم دانشجویی دانشگاه در کشور BCI(  Brain Computer Interface)  2334کسب مقام سوم در مسابقات جهانی *

از سوی انجمن پلیمر ایران به  43انتخاب دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند در مقطع کارشناسی در رشته پلیمر در سال *

 عنوان رتبه اول مقطع کارشناسی و برنده مدال طال 

 ساخت دستگاه آموزشی سیکل پمپ حرارتی توسط جناب آقای دکتر داوود جاللی وحید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک *

 احراز رتبه های دوم و نهم المپیاد مهندسی شیمی منطقه شمال غرب کشور توسط دو نفر از دانشجویان دانشگاه *

 افزایش ارتقای عمودی مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه *

 1443انتخاب دانشگاه در بین ده دانشگاه برتر کشور از لحاظ شاخص های پژوهشی در سال *

 1443اختراع در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی در سال  23ثبت بیش از *

 1443کسب رتبه اول از لحاظ نسبت ثبت اختراعات به پژوهشگران در سال  *

 1443کسب رتبه دوم و ششم به ترتیب از لحاظ تعداد اختراعات و اعتبار قراردادهای منعقده در سال  *

 1443به پژوهشگران در سال  ISIکسب رتبه چهارم پژوهشکده مواد پلیمری از لحاظ نسبت مقاالت  *

  1443به پژوهشگر در سال  ISIکسب رتبه هفتم مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی از لحاظ نسبت مقاالت *

 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر نمونه استانی  3انتخاب *

 1443در سال  ISIکسب رتبه هشتم پژوهشکده مواد پلیمری از لحاظ تعداد مقاالت *

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 معاونت پژوهشی و فناوری ↙

این معاونت وظیفه تهیه و تدوین دقیق ترین پژوهش و کمک فکری به امور اجرایی در فراهم 

آوردن امکانات پژوهشی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیت های پژوهشی درون 

 دانشگاهی و خارج از آن را بر عهده دارد.

 مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ↙

 مرکز تحقیقات  ارزیابی ذخایر طبیعی -12ـ پژوهشکده مواد پلیمری                              1

 ICTمرکز تحقیقات   -14ـ پژوهشکده نفت و گاز  سهند                         2

 مرکز تحقیقات خودرو -13ـ مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست            4

 مرکز تحقیقات هوافضا -13مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار                     -3

 مرکز تحقیقات بیومکانیک -13مرکز تحقیقات انرژی های نو                         -3

 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی-3

 مرکز تحقیقات هیدرومتئولوژی -13ـ مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست                  3

 مرکز تحقیقات زلزله و مقاوم سازی -14مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی                          -4

 مرکز تحقیقات  مستحدثات دریایی -15مرکز تحقیقات صنایع غذایی                         -5

 مرکز تحقیقات جامع غشاء -23مرکز تحقیقات پدیده های انتقال                 -13

 مرکز تحقیقات  ژئومکانیک ، سد و سازه های زیرزمینی -11

 عنوان  ISI  :343ب ( مقاالت منتشر شده در نشریات 

ج ( مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های 

 عنوان  543داخلی : 

د( مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی 

 مورد  423بین المللی خارج از کشور : 

 مورد  13فرصت های مطالعاتی  : 

 مورد  133ثبت اختراع : 

 

 

 فعالیتهای پژوهشی ↙

 های پژوهشی  طرح

 عنوان  243الف ( طرح های پژوهشی خاتمه یافته : 

 عنوان 133ب ( طرح های پژوهشی در دست اجرا : 

 انتشارات

 عنوان  51الف ( کتب منتشر شده : 

 عنوان  33ب ( کتب در دست ترجمه و انتشار : 

 ج( نشریه سامانه های غیر خطی در مهندسی برق 

 مقاالت 

الف ( مقاالت منتشر شده در مجالت علمی داخلی و 

 عنوان  344خارجی : 

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 ↙معاونت پژوهشی و فناوری 

 معاونت پژوهشی و فناوری 

 پژوهشی و فناوری مدیریت 

 کتابخانه مرکزی ، مرکز اسناد و اطالع رسانیمدیریت

 اداره خدمات ماشینی و فناوری اطالعات

 دفتر ارتباط با صنعت

 اداره مرکز محاسبات پیشرفته

 مرکز طرح نوآوری
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 دانشکده آموزشهای الکترونیکی)مجازی(↙

آموزشهای الکترونیکی به منظور بهره گیری از سیستم های الکترونیکی با هدف 

کاستن از رفت و آمد ها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر 

 و آسان تر صورت می گیرد. برخی از مزایای این نوع آموزش :

 *برگزاری کالس های الکترونیکی به طور غیر همزمان.

 *ارائه دروس و برنامه آموزشی از طریق اینترنت و عدم نیاز به حضور دانشجو در کالس.

 *برای این نوع آموزش محدودیت مکانی زمانی وجود ندارد.

دانشجو پس از فارغ التحصیلی مدرک رسمی که مورد تائید وزارت علوم می باشد 

 دریافت می نماید.

این دانشکده فعالیت آموزشی خود را در راستای راه اندازی آموزشهای الکترونیکی 

پس از اخذ مجوز از دفتر شورای گسترش آموزش عالی آغاز نمود و  1444در سال 

دانشجو در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی شیمی ، 335هم اکنون 

نفر در مقطع کارشناسی ارشد  43و  ITمهندسی مواد ، مهندسی پزشکی و 

 باشند. مشغول به تحصیل می

 آموزشکده فنی ورزقان↙

نفر دانشجو در مقطع  33با پذیرش  44-42این آموزشکده در سال تحصیلی 

گرایش استخراج معدن و فرآوری مواد معدنی فعالیت خود را آغاز  2کاردانی در 

نفر عضو هیات علمی در  3نفر دانشجو و  33نموده است ، در حال حاضر با 

 نماید. گرایش فوق فعالیت می 2

 کاردانی
 استخراج معدن

 فرآوری مواد معدنی

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 دانشکده مهندسی مواد

 دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی شیمی

 دانشکده مهندسی عمران

 دانشـگاه صــنعتی ســهند

 ↙برخی از تجهیزات دانشکده های دانشگاه صنعتی سهند
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 ↙برخی از تجهیزات دانشکده های دانشگاه صنعتی سهند

 دانشکده مهندسی پلیمر

 دانشکده مهندسی معدن دانشکده مهندسی برق

 دانشـگاه صــنعتی ســهند

 دانشکده علوم پایه
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 دانشکده علوم پایه ↙

این دانشکده از بدو تاسیس دانشگاه فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و در حال 

در رشته  1444حاضر مسئولیت ارائه دروس علوم پایه را به عهده دارد و از سال 

در رشته فیزیک و در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به  1443ریاضی و از سال 

 24پذیرش دانشجو نموده است. تعداد اعضای هیات علمی و بورسیه این دانشکده 

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در حال  133نفر می باشد و هم اکنون 

نفر دانشجو در مقطع دکتری، در گرایش های مختلف ریاضی و  43تحصیل و 

فیزیک در سال جاری مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده دارای 

، آزمایشگاه  2و  1آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی شامل آزمایشگاه فیزیک 

فیزیک حالت جامد پیشرفته و آزمایشگاه پالسمای پیشرفته جهت انجام پروژه های 

 تحقیقاتی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی می باشد.

 کارشناسی ارشد

 ریاضی محض ـ آنالیز

 ریاضی محض ـ جبر

 ریاضی کاربردی ـ معادالت دیفرانسیل

 ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

 ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

 فیزیک ـ ذرات بنیادی

 فیزیک ـ حالت جامد

 فیزیک ـ اتمی و مولکولی

 دکتری

  

 ریاضی

 فیزیک

 دانشکده مهندسی  مواد↙

دانشجو در رشته مهندسی مواد با گرایش  34با پذیرش  35-33این دانشکده در سال تحصیلی 

نفر  13ریخته گری فعالیت خود را آغاز نمود.تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده در حال حاضر 

گرایش متالورژی صنعتی و متالورژی استخراجی در مقطع  2دانشجو در  432می باشد.هم اکنون 

نفر دانشجو در گرایش های مختلف مهندسی مواد در مقطع کارشناسی ارشد و  145کارشناسی و 

نفر در رشته مهندسی مواد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشد.این دانشکده با  32

،خوردگی،  DSC,XRD,SEMآزمایشگاه تخصصی شامل آزمایشگاه های ویژه  13داشتن 

متالوگرافی ، مواد قالب گیری و ریخته گری ، استخراج فلزات ، انجماد، عملیات حرارتی ، خواص 

مکانیکی ، شکل دادن فلزات ،جوشکاری و متالورژی پودر  و مدل سازی ارائه خدمات آموزشی و 

پژوهشی را بر عهده دارد. در این دانشکده مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فراوری مواد معدنی 

 جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و خدمات پژوهشی ایجاد گردیده است.

 کارشناسی
 متالورژی صنعتی

 متالورژی استخراجی 

 کارشناسی ارشد

 شناسایی و انتخاب مواد

 ریخته گری

 خوردگی و حفاظت مواد

 جوشکاری

 نانو مواد

 دکتری

  

 مهندسی مواد

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 دانشکده مهندسی پلیمر↙

رسماً فعالیت آموزشی خود را بطور مستقل آغاز  43-44این دانشکده در سال تحصیلی 

گرایش مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر و  3نفر دانشجو در  31نمود و در حال حاضر با 

مهندسی شیمی ـ پلیمر و مهندسی پلیمر ـ مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون و 

دانشجو در رشته های  42صنایع رنگ در مقطع کارشناسی ارشد و -مهندسی پلیمر

گرایش پلیمر در مقطع دکتری به فعالیت های -مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی

 14آموزشی و پژوهشی خود ادامه می دهد. اعضای هیات علمی و بورسیه این دانشکده 

نفر می باشد. این دانشکده عالوه بر آزمایشگاههای تحقیقاتی از جمله آزمایشگاه 

تحقیقاتی فرآیند و مهندسی پلیمریزاسیون دارای پژوهشکده مواد پلیمری و مرکز 

تحقیقات مواد نانوساختارجهت انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه خدمات آموزشی و 

پژوهشی و تربیت نیروی محقق و متخصص در زمینه های مهندسی و علوم پلیمر می 

 باشد. 

همچنین دانشکده مهندسی پلیمر موفق به اخذ مجوز اولین قطب علمی دانشگاه با نام   

 )) قطب علمی پلیمرهای استایرنی (( شده است.

 دانشکده مهندسی مکانیک↙

فعالیت آموزشی خود را در رشته مهندسی  43-41این دانشکده در سال تحصیلی 

مکانیک آغاز نمود و هم اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو 

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی،  33می پذیرد. در حال حاضر در این دانشکده حدود 

نفر دانشجو در مقطع دکتری مشغول  34نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 143

نفر عضو هیات علمی فعالیت می نمایند. دانشجویان این دانشکده  13به تحصیل بوده و 

در مقطع کارشناسی در گرایشهای مکانیک سیاالت و جامدات ، در مقطع کارشناسی 

ارشد در گرایش های سیستم محرکه خودرو، تبدیل انرژی ، بیومکانیک، طراحی 

کاربردی ) شاخه جامدات و دینامیک ـ کنترل ( ، هوا فضا ) سازه های هوایی و مکانیک 

پرواز(  و مهندسی سیستم های انرژی و در مقطع دکتری در گرایش های بیومکانیک، 

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی مشغول به تحصیل هستند. در این دانشکده 

آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی شامل مکاترونیک و ارتعاشات ، سازه های سبک ، 

بیومکانیک ، طراحی و ساخت ماشین آالت پیشرفته ، محاسبات پیشرفته ، موتور ، 

 قابلیت اطمینان ، انرژی و پمپ و کارگاه های عمومی و تخصصی ایجاد گردیده است.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 دانشکده مهندسی عمران↙

نفر دانشجـو  33با پذیرش دانشجو با گرایش سازه با  33-34این دانشکده در سال تحصیلی 

در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر در چـهـار 

، ژئوتکنیک در مقطع کـارشـنـاسـی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریاییگرایش سازه و 

نفر دانشجو در گرایش های سازه های هیدرولیکی ، سازه ، سازه های دریـایـی 42ارشد و با 

و ژئوتکنیک در مقطع دکتری به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد. تعداد اعضای هـیـات 

نفر می باشد و آزمایشگاههای بتن و ژئوتکنیک ، سـازه ،  11علمی این دانشکده بیش از 

هیدرولیک و مکانیک سیاالت ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به دانشجویان را بر عـهـده 

هـای  دارند. مراکز تحقیقاتی مهندسی زلزله و زلزله شناسی ، مصالح ساختـمـانـی ، سـازه

دریایی و گروه تحقیقاتی پایش سالمتی سازه ها زیر نظر این دانشکده به فعالیت خود ادامه 

 می دهند.
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 کارشناسی ارشد

 سازه

مهندسی سواحل بنادر و سازه های 

 دریایی

 ژئوتکنیک

 زلزله

 دکتری

  

 سازه های هیدرولیکی

 سازه

 سازه های دریایی

 ژئوتکنیک

 دانشکده مهندسی  معدن↙

دانشجو با گرایش اکتشاف فعالیت  43با پذیرش  34-33این دانشکده در سال تحصیلی 

نفر می باشد و در  15.تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده  آموزشی خود را آغاز نمود

گرایش اکتشاف ، استخراج و مهندسی معدن در مقطع 4دانشجو در  234حال حاضر با 

سنگ و  دانشجو با گرایش های اکتشاف معدن ، استخراج معدن ، مکانیک 31کارشناسی و 

دانشجو در مقطع  24اکتشاف نفت و فرآوری مواد معدنی در مقطع کارشناسی ارشد و 

آزمایشگاه  شامل  11دکتری فعالیت خود را ادامه می دهد. این دانشکده دارای 

های کانی شناسی ، سنگ شناسی ، کانی شناسی نوری ، مینرالوگرافی ، تهیه  آزمایشگاه

، کانه آرائی ، فلوتاسیون و لیچینگ ،   XRFنمونه ، ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، مکانیک سنگ ، 

 نقشه برداری می باشد.

 کارشناسی

 اکتشاف معدن

 استخراج معدن

 مهندسی معدن

 کارشناسی ارشد

 اکتشاف معدن

 استخراج معدن

 مکانیک سنگ

 اکتشاف نفت

 فرآوری مواد معدنی

 دکتری

  

 اکتشاف معدن

 استخراج معدن

 فرآوری مواد معدنی

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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↘دانشکده مهندسی برق  

نفر عضو  41نفر دانشجو در گرایش کنترل فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و هم اکنون این دانشکده با  43با پذیرش  34-33این دانشکده در سال تحصیلی 

نفر دانشجو با گرایش های مختلف  132گرایش کنترل و مهندسی پزشکی ) بیوالکتریک ( در مقطع کارشناسی و  2نفر دانشجو در  413هیات علمی و بورسیه ، 

 نفر دانشجو با گرایش های مختلف در مقطع دکتری فعالیت می نماید. 33مهندسی برق و و مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد 

آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های میکروپروسسور ، اندازه گیری و مدار ، مدارهای منطقی ، ماشین های الکتریکی ، کنترل  13در حال حاضر این دانشکده دارای 

و الکترونیک صنعتی بوده و ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین در این  2و  1خطی ، کارگاه برق ، مبانی برق ، الکترونیک 

، کنترل پیشرفته ، بینایی ماشین ، درایوهای الکتریکی و  FACTS، انرژی های نو ، شبکه های کامپیوتری ، ادوات  ICTدانشکده آزمایشگاههای تحقیقاتی  

وهشی به پژ الکترونیک قدرت پیشرفته ، مدلسازی سیستم های پزشکی و پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه خدمات

 محققان و پژوهشگران ایجاد گردیده است.
 کارشناسی

 کنترل-مهندسی برق

 مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق ـ مخابرات

 مهندسی برق ـ قدرت

 مهندسی برق ـ کنترل

 مهندسی برق ـ الکترونیک

 مهندسی فناوری اطالعات شبکه های کامپیوتری

 مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک

 دکتری

  

 مخابرات سیستم

 کنترل

 الکترونیک

 قدرت

 بیوالکتریک-مهندسی پزشکی

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 دانشکده مهندسی شیمی↙

فعالیت آموزشی خود را در رشته مهندسی شیمی با  33ـ31این دانشکده در سال تحصیلی 

نفر کادر هیات علمی و بورسیه ،دارای  23گرایش صنایع پتروشیمی آغاز نمود و هم اکنون با 

 232نفر دانشجو در دو گرایش مهندسی شیمی و مهندسی نفت در مقطع کارشناسی و  334

نفر دانشجو در گرایش های مختلف رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد 

 دهد. نفر دانشجوی دکتری به فعالیت خود ادامه می 31

آزمایشگاه آموزشی شامل آزمایشگاههای انتقال  12این دانشکده در حال حاضر با داشتن 

حرارت ، کنترل فرآیند ، شیمی فیزیک، کنترل کیفی مواد غذایی ، بیوتکنولوژی ، 

میکروبیولوژی مواد غذائی ، شیمی عمومی ، شیمی تجزیه ، عملیات واحد ، مکانیک سیاالت و 

شیمی آلی ارائه خدمات آموزشی را بر عهده دارد. در این دانشکده عالوه بر آزمایشگاههای 

پژوهشی و آنالیز دستگاهی، پژوهشکده نفت و گاز، مراکز تحقیقاتی محیط زیست ، راکتور و 

کاتالیست ، بیوتکنولوژی ، غشاء ، پدیده های انتقال و مهندسی بافت ، جهت انجام پروژه های 

 تحقیقاتی و ارائه خدمات پژوهشی به محققان و پژوهشگران ایجاد گردیده است.

 کارشناسی
 مهندسی شیمی

 مهندسی نفت

 کارشناسی ارشد

  

 مهندسی شیمی

 پدیده های انتقال

 مهندسی فرآیند

 فرآیندهای جداسازی

 مخازن هیدروکربوری

 بیوتکنولوژی

 ترمودینامیک و سنتیک

 مهندسی محیط زیست

 مخازن-مهندسی نفت

 حفاری و بهره برداری-مهندسی نفت

 صنایع غذایی

 دکتری
 مهندسی شیمی

 مهندسی نفت

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 دانشکده مهندسی شیمی

 دانشکده مهندسی مواد 

 دانشکده مهندسی معدن

 دانشکده مهندسی برق

 دانشکده مهندسی عمران 

 دانشکده مهندسی پلیمر 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 دانشکده علوم پایه 

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

 آموزشکده فنی ورزقان 

 ↙دانشکده ها      
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 اهم وظایف امور دانش آموختگان ↙

 ــ بررسی پرونده دانشجویان در حال فارغ التحصیل به لحاظ عدم وجود نواقص 

 ــ ارسال کارنامه آموزشی دانشجویان جهت تطبیق واحد به دانشکده های مربوطه 

 ــ صدور گواهی موقت برای دانشجویان واجد شرایط 

 ــ صدور دانشنامه به همراه ریز نمرات تائید شده برای دانش آموختگان حائز شرایط 

ــ ارائه تائیدیه تحصیلی به دانش آموختگانی که از سوی ادارات و سازمانهای مختلف 

 درخواست می شود

ــ ارسال تائیدیه تحصیلی برای دانش آموختگان پذیرفته شده در مقاطع باالتر به 

 محل تحصیل آنها

 اهم وظایف امور نظام وظیفه ↙

 ــ درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر در ابتدای ثبت نام و تشکیل پرونده

 ــ مکاتبات الزم با نظام وظیفه برای پذیرفته شدگان مشمول جهت ترخیص آنها

ــ درخواست صدور ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل، اخراجی و 

 انصرافی 

 ــ مکاتبات الزم با نظام وظیفه در موارد خاص و رفع مشکل دانشجویان در حین تحصیل 

 موفقیت های آموزشی ↙

توسعه کمی رشته گرایشهای دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه به ویژه در  -

 دوره دکتری تخصصی 

کسب رتبه های نخست در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری -

 کشوری 

قبولی قابل مالحظه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه در مقطع کارشناسی -

 ارشد دانشگاههای معتبر و تراز اول کشور 

راه اندازی وب سایت اداره آموزش و اداره تحصیالت تکمیلی در جهت بهینه -

 نمودن ارایه خدمات آموزشی 

استفاده از نرم افزار حق التدریس اساتید ، نرم افزار نظارت و ارزشیابی اساتید ، -

 نرم افزار مالی دانشجویان و نرم افزار پذیرش دانشجویان ورودی جدید

گامهای اساسی در اصالح فرآیندهای آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی -

 دانشگاه با مکانیزه نمودن این فرآیندها

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  ↙

یری درباره م گاین معاونت وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمی

 ده دارد.عه مسائل آموزشی، سیاست گزار و اتخاذ تصمیمات الزم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر

 اهم وظایف امور پذیرش و ثبت نام    ↙

ــ ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید و تشکیل پرونده آموزشی و پرسنلی 

 برای آنها در ابتدای ورود 

ــ کنترل و پیگیری مدارک دانشجویان جهت بر طرف نمودن نواقص پرونده 

 آنها 

ــ کنترل انتخاب واحد دانشجویان از لحاظ سقف و کف واحدهای انتخابی در 

 هر نیم سال

 ــ آماده سازی مقدمات برگزاری امتحانات پایان هر نیم سال

ــ رسیدگی به وضعیت دانشجویان مهمان ـ انتقال و تغییر رشته از دانشگاه به 

 سایر دانشگاهها و بالعکس

 ــ تهیه گواهی های مختلف دانشجوئی 

 ــ رسیدگی به امورات آموزشی آموزشکده ورزقان

 اهم وظایف امور رایانه↙ 

ــ اعمال و کنترل برنامه هفتگی کالسهای ارائه شده از سوی دانشکده ها در 

 سیستم

ــ آماده سازی سیستم و نرم افزار برای انتخاب واحد آنالین دانشجویان مطابق 

 تقویم آموزشی در ابتدای هر نیمسال 

ــ تهیه و ارائه آمارهای مختلف به واحدهای مختلف دانشگاه و یا ادارات مختلف 

 پس از طی مراحل قانونی آن

 ــ همکاری با دفتر نظارت و ارزشیابی در سیستم نرم افزاری آن دفتر 

ــ استخراج اسامی دانشجویان مشروطی و اخراجی به صورت موازی با بخش 

 پذیرش و ثبت نام جهت تطبیق آمارها

 ــ همکاری با دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه 

 طراحی و به روز رسانی اطالعات حوزه معاونت آموزشی در وب سایت دانشگاه-

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 ـ مدیریت آموزش1

 ـ مدیریت تحصیالت تکمیلی2

 ـ دفتر امور بورسیه ها4

 دفتر دانش آموختگان و کارآفرینی-3

 دفتر استعدادهای درخشان-3

 ↙معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 جدول اساتید دانشگاه بر اساس دانشکده و مرتبه علمی  ↙

 رتبه                 

 دانشکده
 جمع استاد دانشیار استادیار مربی

 13 4 5 4 1 مهندسی مواد

 23 4 13 13 -- مهندسی شیمی

 23 2 13 3 3 مهندسی برق

 15 -- 3 5 3 مهندسی معدن

 11 3 4 4 1 مهندسی عمران

 13 1 3 3 1 مهندسی مکانیک

 23 1 3 13 4 علوم پایه مهندسی

 11 2 2 3 -- مهندسی پلیمر

 133 13 31 33 13 جمع

 دانشـگاه صــنعتی ســهند
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 فعالیتهای آموزشی   ↙

سال  23با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مواد، گرایش ریخته گری آغاز شد. هم اکنون بعد از گذشت حدود  1435فعالیتهای آموزشی دانشگاه از سال 

رشته و گرایش در  33رشته در مقطع کارشناسی ارشد و در  33رشته در مقطع کارشناسی و  15رشته در مقطع کاردانی و  2فعالیت آموزشی، دانشگاه در 

مقطع دکتری به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد. دانشکده های مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی برق، مهندسی عمران، 

 شجومهندسی پلیمر، مهندسی مکانیک و دانشکده علوم پایه از جمله دانشکده هایی هستند که در رشته ها و گرایش های مختلف اقدام به پذیرش دان

 نمایند. می

رشته مهندسی  3رشته استخراج معدن و کانه آرایی در مقطع کاردانی و دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه در  2همچنین آموزشکده فنی ورزقان در 

 نماید. شیمی ، مهندسی مواد، مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می

 دانشـگاه صــنعتی ســهند



 تاریخچه دانشگاه صنعتی سهند ↙ 

با  1434دانشگاه صنعتی سهند با هدف تربیت بخشی از نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز کشور در زمینه های علوم مهندسی در سال 

 تصویب شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی انقالب فرهنگی تاسیس شده است.

هکتار برای پردیس دانشگاه بین سه شهر اسکو ، شهر  313در راستای ایجاد امکانات برای دستیابی به اهداف دانشگاه ، منطقه ای به وسعت 

دانشکده  4کیلومتری جنوب غربی تبریز اختصاص یافته است.این دانشگاه در حال حاضر دارای  43جدید سهند و خسروشاه ، واقع در 

 مهندسی، یک دانشکده آموزشهای الکترونیک و یک آموزشکده فنی در رشته مهندسی معدن می باشد.

 دانشـگاه صــنعتی ســهند 8
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 پیام رئیس دانشگاه 

 

 

دانشگاه صنعتی سهند یکی از مراکز آموزش عالی در علوم مهندسی می باشد که در شهر جدید سهند تاسیس شده است. این 

دانشگاه با ربع قرن سابقه آموزشی و تحقیقاتی، یکی از دانشگاههای موفق در شمال غرب کشور محسوب می شود. با توجه به 

پتانسیل های صنعتی استان آذربایجان شرقی، دانشگاه صنعتی سهند با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت به موفقیت های بزرگی 

نائل شده است. پتانسیل های تحقیقاتی دانشگاه در زمینه های نفت و گاز، محیط زیست، نانو تکنولوژی ، مواد پلیمری و 

پتروشیمی این دانشگاه را از سایر دانشگاههای منطقه متمایز ساخته است و این توانمندیها در جهت حل مشکالت صنعتی استان 

و کشور بکار گرفته شده است. امضای قرارداد همکاری دانشگاه با وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران 

و برخی سازمان های دیگر در همین راستا می باشد. این دانشگاه با داشتن اعضای هیات علمی نخبه و جوان در راه توسعه علمی 

ایران اسالمی و تربیت مهندسین و محققین جوان از هیچ تالشی دریغ نکرده است و نتیجه این تالشها موفقیت روزافزون در انجام 

 موفقیت آمیز ماموریت های علمی این دانشگاه می باشد. 

 منتظر مالقات شما در جامعه علمی و پویای دانشگاه صنعتی سهند هستیم.

 با تشکر

 دکتر رسول آذری خسروشاهی
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