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فقط با ) بدون آزمون و با آزمون(شدگان پذیرفتهتمامی نام از ثبت -1

  .خواهد بود شده مقدور ارائه تمامی مدارك خواسته

ثبت نام از و نام الزامی است  براي ثبتشده حضور شخص پذیرفته  -2

در محل  10/11/59مورخ شنبه یکروز  16الی  14و  31الی  10ساعت 

عدم مراجعه  .انجام خواهد گرفت تبریز پردیس دانشگاه صنعتی سهند

از نام به منزله انصراف  تعیین شده براي ثبت  گان در تاریخه شدپذیرفت

 .ادامه تحصیل تلقی خواهد شد

گردد   مشخص  ، چنانچه تحصیل  و هنگام  نام از ثبت  در هر مرحله -3

و واجد نموده و یا اطالعات غلطی ارائه    را کتمان  حقایق  داوطلبی

با   مقررات  و طبق  شده  تلقی» یکن  لم کان«وي   باشد، قبولی شرایط نمی

  .رفتار خواهد شد  وي

  .تشکیل خواهد شد 11/11/95از  کالسها -4



  

  

  

  :مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام

فوق (ارشد  و کارشناسی) لیسانس(  کارشناسی  و یک نسخه تصویر مدارك  اصل -1

  هاي دوره  معدل  در آن  که  و فنآوري  علوم، تحقیقات  مورد تایید وزارت) لیسانس

فارغ التحصیالن کارشناسی راي ب( .باشد  ارشد قید شده و کارشناسی  کارشناسی

 )الزامی استنیز  ناپیوسته ارائه مدرك کاردانی

پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی ارشد : 1 تبصره-

باشند، الزم است اصل گواهی معدل تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش  نمی

جمله زیر را ارائه نمایند که در آن ) وستمطابق فرم پی(عالی محل اخذ کارشناسی ارشد 

  .قید شده باشد

  ".باشداشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می"

معدل ذکر شده در این گواهی بایستی همان معدل ارسالی به سازمان الزم به ذکر است 

ارائه تاییدیه معدل دوره کاردانی براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته (. باشد سنجش

  )نیز الزامی است

از پذیرفته شدگانی که داراي گواهی معدل تائید شده نباشند یا معدل آنها با معدل ***

تلقی شدن » یکن لم کان«ضمن  ،اعالمی از سوي سازمان سنجش مغایرت داشته باشد

  .به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمدقبولی، 



نام براي شرکت در آزمون  در زمان ثبت  که  گانیه شددسته از پذیرفت آن -2  تبصره

 30/11/95بایست تا تاریخ  اند و می ارشد بوده دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسی

نام براي شرکت در این آزمون دانشجو  شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت التحصیل فارغ

تا تاریخ ) 20(تا ) 0 ( براساس انده آنان اند، الزم است معدل کل واحدهاي گذر بوده

وسط موسسه آموزش عالی محل فارغ ت) 30/11/94و یا حداکثر تا تاریخ ( 31/6/94

دفترچه راهنماي  23مندرج در صفحه (ارشد در فرم مخصوص  التحصیلی دوره کارشناسی

تأیید  درج و پس از) هاي تحصیلی دفترچه راهنماي انتخاب رشته 91یا صفحه و  نام ثبت

  .نام ارائه گردد ربط به هنگام ثبت مسئول ذي

نامه شرکت  آئین«دارندگان مدارك تحصیلی معادل، می بایست حائز شرایط  -3تبصره 

مصوب جلسه » دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهاي ورودي مقاطع باالتر

ت و فناوري شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقا 15/4/1392مورخ  845

توسط معاونت آموزشی وزارت علوم  28/5/1392مورخ  77633/2که طی بخشنامه شماره 

  .ی ابالغ گردیده، باشندلبه کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عا

  عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصیل فارغ 30/11/95  تاریخحداکثر تا   که از پذیرفتگانی***

رفتار   با ایشان  مقررات  آنان، طبق  قبولی  شدن  تلقی» یکن لم  کان»  نخواهد آمد و ضمن

  .خواهد شد

 و کارشناسی ارشد ریز نمرات تائید شده دوره کارشناسی -2

در صورت عدم دسترسی به ریزنمرات تایید شده، ارائه ریزنمرات تایید نشده : تبصره

  .تبالمانع اس



یا معادل  }MCHE }MSRTاز  50گواهی زبان انگلیسی با حداقل نمره اصل و کپی  -3

، IELTSاز  5/5، {Internet Based}از تافل اینترنتی  60، (TOEFL) از تافل 460آن 

از آزمون زبان دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس  50، {TOLIMO} از تولیمو 460

  و دانشگاه تبریز

نمایند حداکثر ارائه انگلیسی گواهی زبان دانشجویانی که در زمان ثبت نام، نتوانند : تبصره

در غیر این صورت از ادامه . ماه مهلت دارند نسبت به ارائه آن اقدام نماینداسفند  20 تا

  .تحصیل محروم خواهند شد

 کپی آن سري  5اصل کارت ملی و  -4

 کپی از تمام صفحات آنسري  5 اصل شناسنامه و -5

 با زمینه سفید رنگی جدید 3×4عکس قطعه چهارده    -6

کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا مدارکی دال بر روشن اصل و کپی  -7

ارشد دانشجو یا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی  شدن وضعیت نظام وظیفه

 )براي برادران( از دانشگاه مربوطه

  کارمندان  براي  متبوع  قید و شرط سازمان  و بدون  کتبی  یا موافقت  ساالنه  مرخصی  حکم -8

 دولت

 نسخه تکمیل شده فرمهاي پیوست -9

  

- اطالعیه هاي تکمیلی، پذیرفته شدگان عزیز می آخرین اخبار وجهت آگاهی از

مراجعه نموده  www.sut.ac.ir :توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس



و  041- 34591313دانشگاه با شماره تلفنهاي  اداره تحصیالت تکمیلیبا  و یا

  .حاصل نمایندتماس  74591233-041

 مختلف ورودي مبادي از تبریز سهند صنعتی دانشگاه به دسترسی نقشه

و سرویس ایاب و ذهاب به  است موجود سایت دانشگاه در تبریز شهر

  .باشدآهن تبریز دایر میپردیس دانشگاه در محل میدان راه

  

جاده تبریز آذرشهر ـ شهر  25کیلومتر : تبریز دانشگاه صنعتی سهند نشانی* 

  تبریزجدید سهند ـ پردیس دانشگاه صنعتی سهند 

  

  *تبریز تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تاداره تحصیال*

  


