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 دانشگاه صنعتی سهند
 

 دانشگاه صنعتی سهند 0199-0011سال  کارشناسی ارشداطالعيه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع 

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

رساند كه  میاند  در دانشگاه صنعتی سهند پذيرفته شده 3199سال  كارشناسی ارشدعزيزانی كه در آزمون 

شامل  بوده و غیرحضوريبه صورت  اين دانشگاه هاي روزانه، نوبت دوم و مجازيدوره پذيرفته شدگان ثبت نام

لذا دانشجويان محترم از  ؛باشد مدارك میسفارشی اصل  ارسال پستب( نام اينترنتی و  ثبتالف( دو مرحله 

بديهی است ثبت نام نهايی  .به دانشگاه براي انجام امور ثبت نام اكیداً خودداري نمايندمراجعه حضوري 

  .مدارك خواهد بودپستی منوط به تکمیل مراحل ثبت نام اينترنتی و ارسال  پذيرفته شدگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغایت  00/8/9019مورخ  یکشنبهصبح روز  9از ساعت  پذیرفته شدگانسامانه ثبت نام اینترنتی 

از  مدارک مهلت ارسالآخرین فعال خواهد بود و  01/8/9019مورخ  سه شنبهروز  40ساعت 

 باشد. می 44/8/0199مورخ  پنج شنبهروز طریق پست سفارشی 
 

پایان  ،طبق دستورالعمل سازمان سنجش، آخرین مهلت فارغ التحصيلی پذیرفته شدگان سال جاری

ده نش  التحصيل فارغ 11/7/99  حداکثر تا تاریخ  که شدگانی  پذیرفته ازمهرماه امسال می باشد لذا 

  .نخواهد آمد  عمل  به  نام  ، ثبتباشند

كالس هاي درسی دانشجويان در كلیه مقاطع به صورت الکترونیکی بوده و پذيرفته شدگان محترم 

http://vu-ضمن مطالعه راهنماي استفاده از سامانه آموزشی مجازي )

86sahand.ir/elec/showpage.aspx?id= و از طريق آدرس )http://lms.sut.ac.ir  می توانند

  در كالس هاي درس شركت نمايند. 

 31تاريخ انتخاب واحد پذيرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 

تاريخ شروع خواهد بود و پذيرفته شدگان محترم براي اطالع از و به صورت اينترنتی ماه آبان  31و

 عه نمايند.دروس ارائه شده، تعداد واحدهاي انتخابی و ... به سايت دانشکده هاي مربوطه مراجكالسها، 

http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68
http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68
http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68
http://lms.sut.ac.ir/


 ثبت نام اینترنتیالف( 

 99سامانه پذيرش دانشجويان ورودي  كلیك بر روي و www.sut.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  -3

در نوار آدرس مرورگر اينترنت و  http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspxآدرس وارد كردن يا با 

شماره داوطلبی و  و درج كد ملی ده رقمی بدون خط تیره "دانشجويان جديد الورود"انتخاب نوع كاربري 

 . 3به عنوان كلمه عبور مطابق شکل آزمون دكتري 

 
 برای ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد. درج کد ملی و شماره داوطلبی آزمون 1شکل 

فرم اطالعات  ،فرم اطالعات آموزشی اي، تکمیل قسمت اطالعات داوطلبان شامل فرم اطالعات شناسنامه -2

  (.2)شکل تکمیلی، فرم اطالعات بستگان 

 
 ای، آموزشی و ...  تکمیل موارد مربوط به اطالعات داوطلبان شامل اطالعات شناسنامه. 2شکل 

در اين قسمت پذيرفته شدگان . ي آموزشیها فرم قسمتو ورود به داوطلبان اطالعات قسمت  ذخیره -1

مبادرت نموده و به همراه هاي مورد نیاز  فرم، نسبت به تکمیل و امضاي موجودهاي  محترم پس از دريافت فرم

 ساير مدارك مندرج در اين اطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال نمايند.  

http://www.sut.ac.ir/
http://edu.sut.ac.ir/samaweb/applicantlogin.asp


قسمت مدارك خواسته شده و ارسال تصوير مدارك درخواستی مطابق بندهاي اطالعات و ورود به  ذخیره -1 

 :ذيل

 قید شده باشد.تصوير دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن معدل دوره  -1-3

تصویر نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی  توانند ، می: داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوقوجهت

 به سازمان نظام وظیفه را ارسال کنند.

ست باشند، الزم ا : پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام ثبت نام نمیتوجه

با عنوان فرم مدرک کارشناسی و مدل برای آندسته از پذیرفته شدگانی آزمون ورودی دوره های کارشناسی تصویر فرم 

)مطابق فرم مندرج در قسمت که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی باشند  1911ارشد ناپیوسته سال 

به فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی کهاز  ارائه نمایند.را ( ثبت نام اینترنتی سامانههمین های آموزشی  فرم

 هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان  93/7/11آن دسته از پذیرفته شدگانی که کلیه واحدهای درسی آنان تا  :تذکر مهم

واحدی اخذ نکرده  1911 -1033سال اول سال تحصیلی فراغت از تحصیل آنها به هر علت )به شرطی که برای نیم

باشد، می توانند تصویر فرم  93/1/11باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد( تا تاریخ 

تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی پذیرفته شده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد 

های آموزشی همین سامانه ثبت نام اینترنتی( را ارائه نمایند.  )مطابق فرم مندرج در قسمت فرم 1911پیوسته سال نا

 تاریخ گواهی مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا 93/1/11بدیهی است این دسته از پذیرفته شدگان الزم است تا تاریخ 

را ارائه نمایند، در غیر  93/1/11و فارغ التحصیل شدن تا تاریخ و یا اتمام کلیه واحدهای درسی تا تاریخ مقرر  93/7/11

    ی آنان کان لم یکن تلقی خواهد گردید.لاین صورت قبو

بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش  گواهی مدرک کارشناسیالزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

 .باشد

 .لتحصیالن دوره كارشناسی ناپیوستهتصوير مدرك دوره كاردانی براي فارغ ا -1-2

شركت در آزمون ورودي  براي آن دسته از پذيرفته شدگان كه در زمان ثبت نام و تصوير فرم مخصوص معدل -1-1

 .دانشجوي سال آخر بودند 3199سال  كارشناسی ارشددوره 

سال  کارشناسی ارشدآزمون ورودی  ثبت نام و شرکت دردفترچه راهنمای  00فرم مخصوص معدل در صفحه  توجه:

 وجود دارد. 1911سال  کارشناسی ارشدآزمون ورودی دفترچه راهنمای انتخاب رشته   029یا صفحه  1911

 تصوير كارنامه تايید شده مقطع كارشناسی -1-1

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

 تصوير كارت ملی )پشت و رو( -1-1

 تصوير كلیه صفحات شناسنامه -1-8

  پذيرفته شده تصوير پرسنلی -1-7



مدركی جهت  يانامه ابطال معافیت تحصیلی دوره كارشناسی  تصوير كارت پايان خدمت يا معافیت دائم يا -1-6

 1در صفحه   مندرج  «عمومی  وظیفه  مقررات»بند   به  با توجهمشخص سازي وضعیت نظام وظیفه از دانشگاه مربوطه 

. الزم به ذكر براي پذيرفته شدگان مرد 3199دوره دكتري سال   نام و شركت در آزمون ورودي راهنماي ثبت  دفترچه

است كه اطالعات تفصیلی و شرايط نظام وظیفه براي پذيرفته شدگان مرد در آدرس 

http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=31 .قابل مشاهده است 

 .دولت  كارمندان  براي  متبوع  قید و شرط سازمان  و بدون  كتبی  يا موافقت  ساالنه  مرخصی  حکمتصوير  -1-9

 

هزينه . الزم به ذكر است كه صدور كارت دانشجويی هوشمند ثبت نام به منظور پرداخت اينترنتی هزينه -1

 باشد.میريال  111111 ،صدور كارت دانشجويی هوشمند

 دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی -8

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد نياز جهت ارسال پستی مدارک و فرم ب(

 .ارسال نمايند به شرح زير استپست سفارشی مداركی كه الزم است داوطلبان از طريق 

 معدل دوره قید شده باشد.دانشنامه يا گواهی موقت دوره كارشناسی كه در آن   اصل -3

اصل نامه اعالم اتمام معافیت تحصیلی دوره کارشناسی به سازمان  ،: داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوقتوجه

 ارسال نمایند.بایستی نظام وظیفه را 

فرم باشند، الزم است اصل  ثبت نام نمی: پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد در هنگام توجه

با عنوان فرم مدرک کارشناسی و مدل برای آندسته از پذیرفته شدگانی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 

همین های آموزشی  )مطابق فرم مندرج در قسمت فرمکه به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی باشند  1911سال 

 توجه مهم:

پس از دريافت كد رهگیري و شماره دانشجويی جهت  كارشناسی ارشد پذيرفته شدگان محترم -3

با مراجعه به آدرس مندي از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجويان )خوابگاه و وام(  بهره

http://bp.swf.ir   ضمیمه در ) پورتال دانشجويی صندوق رفاهفايل راهنماي ثبت نام در مطابق

 د. ننماياقدام توانند  می (همین اطالعیه

با مراجعه به آدرس  و شماره دانشجويی كلیه پذيرفته شدگان پس از دريافت كد رهگیري -2

https://portal.saorg.ir  جديد و مطالعه راهنماي تکمیل كارنامه سالمت جسم و روان دانشجويان

همراه ساير مدارك مندرج در اين  اقدام نموده و  هاآنها و در نهايت چاپ  نسبت به تکمیل فرمالورود 

 و روان مكارنامه سالمت جسالزم به ذكر است كه نمايند. اطالعیه از طريق پست سفارشی ارسال 

  بايستی در نزديکترين مركز درمانی محل سکونت توسط پزشك تايید گردد.

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
https://portal.saorg.ir/
https://portal.saorg.ir/


به هیچ وجه ثبت نام به فرم مذکور را ارسال ننمایند  پذیرفته شدگانی کهاز  نمایند. را ارسال( بت نام اینترنتیث سامانه

 عمل نخواهد آمد.

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان فراغت  93/7/11آن دسته از پذیرفته شدگانی که کلیه واحدهای درسی آنان تا  :توجه

واحدی اخذ نکرده باشند و یا  1911 -1033شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی از تحصیل آنها به هر علت )به 

باشد، می توانند اصل فرم تعهد فراغت از  93/1/11واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد( تا تاریخ 

رشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی پذیرفته شده در آزمون ورودی دوره های کا

ثبت نام اینترنتی( را ارسال نمایند. بدیهی است این  سامانههمین های آموزشی  مطابق فرم مندرج در قسمت فرم) 1911

و یا اتمام کلیه  93/7/11گواهی مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا  93/1/11دسته از پذیرفته شدگان الزم است تا تاریخ 

را ارائه نمایند، در غیر این صورت قبوی آنان کان  93/1/11یخ مقرر و فارغ التحصیل شدن تا تاریخ واحدهای درسی تا تار

 لم یکن تلقی خواهد گردید.   

  .بایستی همان معدل اعالمی به سازمان سنجش باشد گواهی مدرک کارشناسیالزم به ذکر است معدل ذکر شده در  :توجه

باشند، حداکثر تا نپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی در بازه ارسال مدارک پستی  :تذکر

یا اصل نامه اعالم اتمام معافعیت تحصیلی دوره کارشناسی  گواهی موقتدانشنامه یا اصل  موظف به ارائه اصل 93/1/1911

 باشند.به اداره تحصیالت تکمیلی می

نامه شرکت دارندگان  آیین"باشند الزم است واجد شرایط مفاد  دارای مدرک تحصیلی معادل می  که  شدگانی تهپذیرف :تذکر

شورای گسترش آموزش عالی  18/0/12مورخ  508مصوب جلسه  "مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای مقاطع باالتر

توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع  25/8/12 ورخم 77699/2که طی بخشنامه شماره   و فناوری  وزارت علوم، تحقیقات

شورای عالی  26/5/10مورخ  771براساس مصوبه جلسه  باشند. به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده،

های  به دوره 1951تا  1977های  انقالب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال

برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی  25/8/10مورخ  77699/2اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره  افتهمذکور راه ی

 .شوند باالتر برخوردار می

 ريز نمرات تايید شده مقطع كارشناسی  -2

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

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

براي آن دسته از پذيرفته شدگان كه در زمان ثبت نام و شركت در آزمون فرم مخصوص معدل ) اصل -1

 (دانشجوي سال آخر بودند 3199سال  كارشناسی ارشدورودي دوره 

سال  کارشناسی ارشدآزمون ورودی  ثبت نام و شرکت دردفترچه راهنمای  00فرم مخصوص معدل در صفحه  توجه:

 وجود دارد. 1911سال  کارشناسی ارشدآزمون ورودی دفترچه راهنمای انتخاب رشته   029یا صفحه  1911

 رنگی جديد با زمینه سفید 1×1شش قطعه عکس  -1

 سري 1كپی كارت ملی به تعداد  -1



 سري 1به تعداد كپی تمام صفحات شناسنامه  -8

خدمت يا معافیت  پذيرفته شدگان مرد كه فاقد كارت پايان)كپی كارت پايان خدمت يا كپی معافیت دائم -7

 اقدامات الزم براي اخذ معافیت تحصیلی به لینك زير مراجعه فرمايند:می باشند براي اطالع از  دائم

http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=31) 

تعهد بهره مندي از شامل فرم  "نتینترفرم هاي آموزشی سامانه ثبت نام اي"فرم هاي موجود در بخش كلیه  -6

 ،شرايط تحصیل در دانشگاهپذيرش ، رعايت مالکیت معنوي، براي پذيرفته شدگان دوره روزانه رايگانآموزش 

كه به صورت دستی تکمیل و  .سالمت جسم و روان و .. پیشینه و عاليق ورزشی، پايش فرهنگی، امور دانشجويان،

 امضا شده باشد.

 

 برخی تذكرات مهم

 شدگان صرفا درصورت ارسال و ارائه تمامی مدارك خواسته شده )از طريق اينترنتی و پستی( ثبت نام از پذيرفته

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

 نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام  ، ثبتده باشندنش  التحصیل فارغ 11/7/99  حداكثر تا تاريخ  كه شدگانی  از پذيرفته  

 رفتار خواهد شد.  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی« يکن  لم  كان»

 را كتمان  یحقايق  داوطلب  گردد كه  مشخص  (، چنانچه تحصیل  ، پذيرش و يا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله  

يا مدارك ارسالی داوطلب )اعم از مدارك اسکن شده و مدارك پستی( كرده و يا اطالعات غلطی ارائه   نموده

رفتار   با وي  مقررات  و طبق شدهلغو   دانشجو  قبولی ،بوده يا تصوير مدارك متفاوت از اصل مدارك باشد مخدوش 

 خواهد شد.

  كالس هاي درسی دانشجويان در كلیه مقاطع به صورت الکترونیکی بوده و پذيرفته شدگان محترم ضمن مطالعه

و از  (http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=86)راهنماي استفاده از سامانه آموزشی مجازي 

  شركت نمايند. هاي درس در كالس می توانند  http://lms.sut.ac.ir طريق آدرس

 ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجويان در سايت اداره تحصیالت تکمیلی تمامی آيین نامه

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

 كند.دانشجو ايجاد نمی

 جهت آگاهی ازآخرين اخبار و اطالعیه  نموده وخودداري به دانشگاه از هر گونه مراجعه حضوري  دانشجويان عزيز

مراجعه نموده  و يا در صورت نیاز مبرم در  www.sut.ac.irتوانند به سايت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس: می

تماس حاصل  113-11119327و  113-11119313هاي اداره تحصیالت تکمیلی  ساعات اداري با شماره تلفن

 د.نماين

 

 

http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68
http://lms.sut.ac.ir/
http://www.sut.ac.ir/grad


 توجه

 

 

 

 

 **كه ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند یقابل توجه پذيرفته شدگان**

پذيرفته شدگانی كه به تشخیص گروه آموزشی مربوطه، ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند، موظف به 

ريال  3616281دوم معادل پرداخت شهريه مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه )دانشجويان دوره روزانه و نوبت 

احد( هستند. اين دانشجويان ريال به ازاي هر و 2181111به ازاي هر واحد و دانشجويان دوره مجازي معادل 

آبان مهلت دارند تا نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند. در غیر اين صورت حق شركت در  11حداكثر تا 

 ها را نخواهند داشت.    كالس

 

 ***نوبت دوم و مجازيهاي دورهقابل توجه پذيرفته شدگان ***

 .شرح جدول زير محاسبه و دريافت خواهد شدهاي نوبت دوم و مجازي به شهريه پذيرفته شدگان دوره

 نوع دوره
شهريه ثابت 

 )ريال(

 شهريه متغیر )ريال( )به ازاي هر واحد(

درس 

 عملی

درس 

 نظري
 پايان نامه نظري و عملی

 1331781 3616281 2131771 9211111 نوبت دوم

 - 2181111 - 31711111 مجازي

 

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

تکمیل مراحل ثبت نام و تائید انتخاب واحد منوط به پرداخت شهریه توسط پذیرفته شدگان که الزم به ذکر است  توجه:

 باشد. میدوره های نوبت دوم و مجازی 

و  ده نام داوطلب قید شدهسفارشی انجام پذيرد و در قسمت فرستنپست صورت مدارك بايد به ارسال 

آدرس پستی  درج گردد. "كارشناسی ارشدداوطلب  مدارك ثبت نام"گیرنده حتما عبارت در قسمت 

 به صورت زير می باشد. دانشگاه صنعتی سهند

 اداره تحصیالت تکمیلی -دانشگاه صنعتی سهند -شهر جديد سهند -تبريز -استان آذربايجان شرقی 

خود را تا حصول اطمینان از دريافت مدارك  رسید پستیضروري است پذيرفته شدگان محترم توجه: 

 د.توسط اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه  نزد خود نگه دارن



شدگان  وزش عالی دولتی و همچنین پذیرفتهمؤسسات آم ها و دانشگاهبا توجه به اینکه پذیرفته شدگان نوبت دوم : توجه

نمایند و تعهدی در  را شخصا در حین تحصیل پرداخت می مرکز آموزش های الکترونیکی )مجازی( هزینه تحصیل خود

وره اتمام دیا  توانند در پایان دوره تحصیلی خود با ارائه برگ معافیت می قبال استفاده از تسهیالت آموزش رایگان ندارند

نظام وظیفه عمومی )فقط مخصوص آقایان( و برگ تسویه حساب دانشگاه و تسویه حساب مقاطع تحصیلی رایگان قبلی 

 درخواست صدور مدارک دانش آموختگی، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده و ... را بنمایند.
 

توانند با  ها و امور دانشجویی میدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده عزیز پذیرفته شدگان

 تماس بگیرند.  301ذیل و با پیش شماره های  تلفن  شماره

 آدرس سايت مسئول شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir آقای علمی 99081982 مهندسی برق

 99085058-99085081 مهندسی مکانیك
آقای  -آقای رجب زاده

 ساعدی

http://fa.mech.sut.ac.ir 

 http://fa.pge.sut.ac.ir آقای تقی نژاد 99081013 مهندسی نفت

 99081101-99081182 مهندسی شیمی
آقای  -آقای ظاهری

 رهنمائی

http://fa.che.sut.ac.ir 

 http://fa.polymer.sut.ac.ir آقای تیموری 99081311 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir آقای اسدپور 99085089 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir آقای عشقی 99081987 مهندسی عمران

 99081085-99081091 مهندسی مواد
خانم قره  -آقای شاه پسند

 باغی

http://fa.mae.sut.ac.ir 

 http://fa.mie.sut.ac.ir آقای منافی -آقای نوین 99081258-99081255 مهندسی معدن

)رياضی و  علوم پايه

 فیزيك(
 آقای صمدی 99081372

http://fa.sci.sut.ac.ir 

 http://www.vu-sahand.ir/elec خانم ابراهیم پور 90201611 هاي الکترونیکی )مجازي( آموزش

 - آقای حداد -صبوریآقای  99085252-99085251 امور دانشجويان )خوابگاه(

 - صمدیانآقای  99085380 امور دانشجويان )وام(  

 - آقای خوش سلوک 99081127 امور مالی

 

شهرجديد -آذرشهر-جاده تبريز 21كیلومتر -: تبريزتبريز دانشگاه صنعتی سهند نشانی *

 تبريز پرديس دانشگاه صنعتی سهند -سهند

جاده  1كیلومتر  مركز آموزش هاي الکترونیکی )مجازي( دانشگاه صنعتی سهند: * نشانی

 آذرشهر، بلوار ملت، جنب كارخانه تراكتورسازي–تبريز

 

 *تبريز تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند ت*اداره تحصیال


