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 دانشگاه صنعتی سهند  1398 سال بدون آزمون کارشناسی ارشددانشجوي  پذیرش آگهی                 

دانشگاه صنعتی سهند در راستاي تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره هاي تحصیالت تکمیلی براي 

ه در دوراسـتعداد درخشـان   پـذیرش بـدون آزمـون    آئین نامـه   ر اساسب 98-99 سال تحصیلی

مـورخ    77948/21  بـه شـماره   فنـاوري وزارت علوم، تحقیقات و  ناسی ارشد کارشتحصیلی 

 داوطلبـان  بین اززیر هاي  گرایش- در رشته 16/12/96مورخ 299574/2ابالغیهو   05/05/1393

   :می پذیردکارشناسی ارشد شرایط دانشجوي  واجد

و  ترموسـینتیک صـنایع غـذایی،   مهندسـی  ، بیوتکنولـوژي گرایشهاي فراینـدهاي جداسـازي،   ( مهندسی شیمی - 1

 )پدیده هاي انتقالفرایند، محیط زیست،  طراحی، کاتالیست

  )مخازن هیدروکربوري ،اکتشاف بهره برداري، ،حفاري هايگرایش( مهندسی نفت  -2

 )بیوالکتریک ،بیومکانیک( مهندسی پزشکی -3

  )گرایش پلیمر-مهندسی شیمیرنگ،  پلیمریزاسیون، گرایشهاي فراورش،( مهندسی پلیمر  -4

  )، مکانیک سنگ، فراوري مواد معدنیمعدن ، اکتشافمعدن گرایشهاي استخراج( مهندسی معدن  -5

، مهندسی سیستم هاي انرژي محرکه خودرو، تبدیل انرژي سیستماي طراحی کاربردي، گرایشه( مهندسی مکانیک - 6

  ) گرایش سیستم هاي انرژي

 ) گرایش سازه هاي هوایی(سی هوا فضا مهند -7

، ، شناسـایی و انتخـاب مـواد فلـزي، نـانومواد، ریختـه گـري       و حفاظت مواد گرایشهاي خوردگی( مهندسی مواد  -8

 )، استخراج فلزاتجوشکاري

  )زلزلهمهندسی ، ژئوتکنیکهاي دریایی، سازهمهندسی سواحل، بنادر و گرایشهاي سازه، ( مهندسی عمران  -9

قـدرت،  افزارهاي میکرو و نـانو الکترونیـک، سیسـتمهاي    الکترونیک، مدارهاي مجتمع گرایشهاي ( برق مهندسی  -10

 )مخابرات سیستم، کنترلالکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی، 

 کامپیوتري ارتباطی و هايشبکه-فناوري اطالعاتمهندسی   -11

 پالسما، ، ذرات بنیادي و نظریه میدانها، فیزیک گرایشهاي فیزیک ماده چگال( کیفیز   -12

  فناوري پالسما -13

 )گرایشهاي جبر، آنالیز(محض  ریاضی -14

  )یل، آنالیز عددي، بهینه سازيگرایشهاي معادالت دیفرانس(ریاضی کاربردي  -15

 خیحداکثر تا تاررا  این اطالعیهمندرج در همراه مدارك  به 1 ل شده شمارهیست فرم تکمیبا داوطلبان می

دفتـر اسـتعدادهاي     سـهند،  س دانشـگاه صـنعتی  ید سهند، پـرد یز، شهر جدیتبر:  به آدرس 30/10/97
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ارسـال   .....و گرایش.....متقاضی کارشناسی ارشد بدون آزمون رشته– 5331811111 :کد پستیدرخشان، 

  .ندینما

  .به پیوست این اطالعیه آمده است مورد نیاز يها شرایط داوطلبان و مشخصات رشته

  

  

بـه سـایت دانشـگاه بـه آدرس      نـام ثبـت   منـدان بـراي کسـب اطالعـات تکمیلـی و دریافـت فـرم        عالقه

 www.sut.ac.ir  فرمایندمراجعه .       

  041 - 33459131و  041 - 33458456:   تلفن پاسخگوئی به سواالت

***دانشگاه صنعتی سهند دفتر استعدادهاي درخشان واداره تحصیالت تکمیلی   ***  
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   "ثبت نام متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی ارشدو نحوه شرایط داوطلبان  "

 "دانشگاه صنعتی سهندبدون آزمون "

 :  یط عمومیشرا) الف   

  پایبندي به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  - 1

  دارا بودن صالحیت عمومی - 2

 نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبان مرد  -3

  

  : شرایط اختصاصی داوطلبان)  ب 

متناسـب بـا رشـته و    آوري  هاي مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فـن از یکی از دانشگاه داشتن دانش نامه کارشناسی -1

  ، ارشد کارشناسیدوره  خواستی دردر گرایش تحصیلی

مجازي، پردیس دانشگاهی و بین ، کاربردي -علمیغیر دولتی، غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور، دانشگاه هاي   :1تبصره

  .مجاز به استفاده از این آیین نامه نیستند الملل

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصـیلی کارشناسـی ارشـد      احراز یکی از شرایط مندرج در -2

ایـن  (  16/12/96مـورخ  299574/2ابالغیـه  و 05/05/1393مـورخ    77948/21وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شماره  

  )دنست این آگهی موجود می باشمدارك به پیو

ی باید به لحاظ محاسبه می شود و متقاض سه چهارم واحد هانیمسال با گذراندن حداقل  6پس از رتبه متقاضیان : تذکر مهم

فقط دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند می  .برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود باشد درصد 15 میانگین کل جزء

  .درصد متقاضی باشند 25توانند تا میانگین کل 

 

  )30/10/97(ثبت نام و ارسال کلیه مدارك الزم تا تاریخ مقرر هاي فرم  تکمیل -3

  5331811111: کد پستی -دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  –شگاه صنعتی سهند نیس داپرد –سهند ید جد شهر –تبریز  :آدرس پستی

    ........................گرایشو ............ رشته -متقاضی ارشد بدون آزمون: درج شود پستی روي پاکت : تذکر مهم

  :نام مدارك الزم جهت ثبت - ج

  ،) 1شماره  فرم( نام ثبت شده تقاضاي  تکمیلفرم   - 1 

  )پشت و رو( و کپی کارت ملی  )ه اول و توضیحاتصفحفقط (شناسنامه کپی  -2

 ،)الصاق شود 1به فرم شماره ( تمام رخ با ذکر مشخصات در پشت آنها 3×4قطعه عکس  یک - 3

  ،) 2فرم(معتبر مبنی بر تائید رتبه متقاضی بین دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود گواهی  - 4

نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم  واحد ها  6رتبه متقاضی پس از  16/12/69مورخ 299574/2ابالغیه طبق: تذکر مهم

فقط  .دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود باشددرصد برتر  15باید به لحاظ میانگین کل جزو  محاسبه می شود و متقاضی

  .درصد متقاضی باشند 25دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند می توانند تا میانگین کل 
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  .با ذکر معدل النیفارغ التحص يبرا  یل دوره کارشناسیفراغت از تحص یر گواهیتصو -5

دانشگاه محل تحصیل در دسترس نباشد،  در صورتی که ریز نمرات تائید شده توسط( یز نمرات مقطع کارشناسیر - 6

صورت غیر رسمی و با ذکر تعهد صحت آنها ارائه نمایند که در صورت قبولی ه توانند ریز نمرات خود را بداوطلبان می

 ).ملزم به ارائه نسخه تائید شده و رسمی آنها  خواهند بود

دانشگاه اداره آموزش  اختصاصی يدرآمدها نامشماره شباي زیر به به  الیر 000/400به مبلغ  ید بانکیاصل رس -٧

     صنعتی سهند

  مشخصات مقصد  سرفصل

 IR9501-0000-4001-0754-0301-8321  شماره شباي بانک مرکزي

 20009-03222-00401-22700-54541-38807  شناسه واریز
     

  : نکات مهم - د

 مهلت يانقضا از پس یطیشرا چیه تحت و باشد مهیضم تقاضانامه ارسال هنگام به ستیبایه مدارك مورد لزوم میکل - 1

  . داشت نخواهد ياعتبار زین ارسال صورت در و شد نخواهد گرفته لیتحو یمدرک

  . شودیب اثر داده نمیبه مدارك ناقص ترت -2

  .رشته و گرایش درخواستی دوره کارشناسی ارشد حتما بایستی متناسب با رشته کارشناسی داوطلب باشد - 3

 نیا اطالع به عاًیسر را مراتب ستیبایر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده، داوطلب مییدر صورت تغ - 4

  . بود خواهد داوطلب خود عهده به امر نیا عواقب صورت نیا ریغ در. برساند دانشگاه

  .و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد یمدارك ارسال -5    

ادامه  ط فوق نبوده است ازیک از شرایل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یو تحص چنانچه در هر مرحله از ثبت نام - 6

  .رفتار خواهد شد يبه عمل آمده و طبق مقررات با و يریل او جلوگیتحص

   .تجدید نخواهند شد تمدید یا  مهلت ارسال مدارك - 7

  .اعالم خواهد شد www.sut.ac.irاز طریق سایت نهایی نتایج  -8

نام به اداره تحصیالت تکمیلی جهت ثبت )که متعاقبا اعالم خواهد شد( تاریخ مقرربایست تا شدگان میپذیرفته -9

گردیده و از نفرات ذخیره یکن تلقی لم در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، قبولی ایشان کان. مراجعه نمایند دانشگاه

  .دعوت به ثبت نام خواهد شد

  .خواهد بود 98-99 سال تحصیلی اولشروع کالسهاي دانشجویان پذیرفته شده مطابق با برنامه نیمسال  - 10

  

  )آگهی پایان( 


