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و پنجمين سال تاسيس دانشگاههمزمان بااندانش آموختگجشنشركت درخوانفرا صنعتي سهندجشن گراميداشت بيست

»)ره(امام خميني«.دانشگاه بايد خود را مجهز كند براي اينكه جوانان را بسازد، دانشگاه مبدأ همه تحوالت است

و دكتري دانشگاه  هايدر سالكهصنعتي سهند به اطالع دانشجويان تمامي مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد
شد 1393و91،92تحصيلي همراه با جشن دانشگاهانآموختگدانش رساند؛ جشنمياندهفارغ التحصيل

و پنجمين سال تاسيس دانشگاه، گراميداشت  بابيست شنبه چهارروز)ع(رضا امام والدتسالروز همزمان
و خانواده هاي گرامي آنها،فارغ التحصيالدر صورت استقبال گستردهو 1394شهريور4 ن عزيز

برگزار مجتمع رفاهي پتروشيمي تبريز در تاالر مقاطع تحصيليبه تفكيك 1394 شهريور5شنبه پنج
.خواهد شد

و  در جشن دانش آموختگان دانشگاهمتقاضيان نحوه ثبت نام شرايط
فارغ ثبت نام جشنو صرفا از طريق سامانه)1394مرداد15( تا زمان تكميل ظرفيت ثبت نام.1

شد التحصيلي شد در صورت تكميل ظرفيت ثبت نام، سامانه غيرفعال. انجام خواهد  سامانه لينك. خواهد
و همچنين .درج شده است اين آگهيدر انتهاي درصفحه اول وب سايت دانشگاه

و پنج(ريال 250000 هزينه ثبت نام هر دانشجو مبلغ.2 .است)هزار تومان بيست

دو.3 قابل ذكر است، هزينه. همراه داشته باشدنفر از اعضاي خانواده را به عنوان هر دانشجو حداكثر مي تواند
.است)هزار تومانبيست(ريال 200000 مبلغ همراهنفر ثبت نام هر 

با.4 و مي مراسم جشن دانش آموختگي به صورت يكپارچه شركت دانشجويان از تمامي دانشكده ها برگزار
.شود

پس خواهد گرفت، آموختگي براي مراسم فارغ التحصيلي در اختيار دانشجويان قرار لباس فرم دانش.5 از كه
.پايان برنامه تحويل گرفته مي شود

در تهيه عكس يادگاري در آتليه.6 تدارك ديده خواهد شد، پتروشيمي تاالر محلاي كه به همين منظور
.خواهد بود امكانپذير
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و پنجمين سال تاسيس دانشگاههمزمان بااندانش آموختگجشنشركت درخوانفرا صنعتي سهندجشن گراميداشت بيست

»)ره(امام خميني«.دانشگاه بايد خود را مجهز كند براي اينكه جوانان را بسازد، دانشگاه مبدأ همه تحوالت است

در.8 و پرداخت به عهده خود مسئوليت عدم دقت در وارد كردن اطالعات سامانه ثبت نام
.دانشجويان است

و همراهان به صورت يكجا از طريق شماره از پرداخت موفقپس.9 هزينه كل شامل هزينه فارغ التحصيل
 در وجه حساب صنعتي سهنددانشگاه اختصاصيدرآمدهاي به نام 0592013843حساب بانكي 

در- 5920كد- خسروشهر باجه دانشگاه صنعتي سهندشعبه تجارت بانك نزد)فراگير( جاري قابل پرداخت
و استرداد هزينه امكان،و آپلود فيش آن در سامانه تجارتكليه شعب بانك  انصراف از جشن ممكن نبوده

.بود پذير نخواهد

و هرگونه مشكل لطفا ،آموزشي دانشگاه معاونتدفتر 04133443851 تلفنشمارهبا در صورت داشتن سؤال
.بگيريدتماس)16لغايت 8:30(در ساعات اداري

:آدرس اينترنتي سامانه ثبت نام دانش آموختگان
http://sut.ac.ir/daneshamukhtegan 

و دانش آموختگان* ** و مركز كار آفريني ***.** دانشگاه صنعتي سهند معاونت آموزشي  


