بسمه تعالی
دانشجوی ارجمند با سالم و عرض تبریک قبولی شما در دانشگاه صنعتی سهند  ،لطفا قبل از مراجعه به دانشگاه جهت
ثبت نام  ،این اطالعیه را به دقت مطالعه نمایید و بر اساس آن عمل كنید.

با مطالعه این اطالعیه از نحوه ثبت نام اینترنتی ،زمان مراجعه حضوری به دانشگاه،
شهریه ثبت نام ،مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام و
نیز نحوه پذیرش و ثبت نام حضوری در دانشگاه مطلع خواهید شد .

با حمد و سپاس به درگاه خداوند قادر بی همتا و عرض تبریک قبولی در دانشگاه صنعتی سهند ،به اطالع تمامی
عزیزانی كه در آزمون سراسری سال تحصیلی  1398-99در دانشگاه صنعتی سهند پذیرفته شده اند می رساند كه ثبت
نام از پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی این دانشگاه ،شامل دو مرحله ثبت نام  :الف ) اینترنتی و ب) تحویل مدارك و
ثبت نام حضوری می باشد.
الف ) ثبت نام اینترنتی:
برای انجام ثبت نام اینترنتی ،الزم است پذیرفته شدگان با مراجعه به لینک سامانه پذیرش دانشجویان ورودی  98در
سایت دانشگاه به آدرس  www.sut.ac.irو یا آدرس مستقیم زیر:

http://edu.sut.ac.ir/samaweb/Login.aspx
نسبت به تکمیل اطالعات خود طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایند.
الزم بذكر است سامانه ثبت نام اینترنتی دانشجویان از ساعت  12روز پنج شنبه  98/7/11جهت ورود اطالعات
پذیرفته شدگان جدید دانشگاه صنعتی سهند فعال خواهد بود.

راهنمایی انجام ثبت نام اینترنتی

(در ادامه)

نحوه انجام ثبت نام اینترنتی ازطریق سامانه پذیرش دانشجویان ورودی
سال تحصیلی98-99
 -1مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  www.sut.ac.irو کلیک بر روی لینک سامانه پذیرش دانشجویان
ورودی ( 98مطابق شكل زیر)

 -2انتخاب نوع کاربری "دانشجویان جدید الورود" ،درج کد ملی ده رقمی بدون خط تیره به عنوان نام کاربری و
کلمه عبور در صفحه باز شده ( شماره داوطلبی ،کد ملی می باشد) (مطابق شكل زیر)

 -3تكمیل تمام موارد خواسته شده در قسمت اطالعات داوطلبان شامل فرم اطالعات شناسنامه ای ،فرم اطالعات
تكمیلی ،فرم اطالعات آموزشی ،فرم اطالعات بستگان و دوستان نزدیک و صمیمی
 -4تایید اطالعات و ورود به بخش ارسال مدارک و ارسال تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
توجه :فرمت فایل های ارسالی باید به صورت  JPGبوده و حجم هرکدام نباید بیشتر از  500کیلو بایت باشد.
 -5دریافت فرم های آموزشی شامل فرم فعالیت ورزشی ،پایش فرهنگی و فرم تعهدنامه و چاپ و تكمیل آنها جهت
تحویل در روز مراجعه حضوری همچنین تحویل فرم امور دانشجویان بهمراه یک قطعه عكس  ، 3*4در روز مراجعه
حضوری به مسئول ثبت نام

 -6پرداخت اینترنتی هزینه صدور کارت دانشجویی هوشمند
توجه :هزینه صدوركارت دانشجویی هوشمند برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  98-99مبلغ  400/000ریال
میباشد.

 -7دریافت کد رهگیری و شماره دانشجویی

 -8چاپ فرم ثبت نام و ارایه آن در هنگام مراجعه حضوری
پذیرفته شدگان گرامی پس از دریافت شماره دانشجویی از سامانه فوق ،الزم است نسبت به تکمیل مشخصات و اطالعات
خواسته شده در پرتال به آدرس زیر اقدام نموده و پرینت آنها را تهیه نموده و در هنگام ثبت نام حضوری ارایه نمایند.
 )1پورتال امور دانشجویان و تکمیل كارنامه سالمت جسم و سالمت روان به آدرس https://portal.saorg.ir
(ورود به بخش ثبت نام)

نکته مهم در تکمیل كارنامه جسم و كارنامه روان :
در تکمیل این پورتال منحصرا از مرورگر  google chromeاستفاده شود
برای ثبت نام داشتن آدرس ایمیل خود دانشجو ضروری است و از آنجا كه عالوه بر هنگام ثبت نام ،آدرس ایمیل در طول تحصیل نیز
مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،در صورت نداشتن آدرس ایمیل ضروری است قبل از تکمیل فرمها نسبت به ایجاد ایمیل شخصی اقدام
نموده و ازآدرس ایمیل سایر افراد استفاده نشود.
در صورت ثبت نام از طریق كافی نت  ،حتما با آدرس ایمیل خود دانشجو وارد شود.
برای استفاده بهتر از نتایج كارنامه های سالمت و نیز پیشگیری از اشکاالت بعدی ،فرمها در منزل یا كافی نت ها حتما باید توسط شخص
خود دانشجو تکمیل شوند.
دقت شود نام دانشگاه  ،دانشگاه صنعتی سهند انتخاب شود نه دانشگاه تبریز
قبل از چاپ كد رهگیری  ،حتما كد رهگیری یادداشت شود ودر آخر چاپ گرفته شود.
بعد از ثبت نام اولیه و ورود به سامانه از بخش كارنامه سالمت دانشجویان ،كارنامه سالمت روان را تکمیل نموده و پس از پرینت آن ،كارنامه
سالمت جسم را نیز تکمیل نموده و پرینت بگیرید.

 -2كلیه پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی و كد رهگیری با مراجعه به آدرس https://portal.saorg.ir
و مطالعه راهنمای تکمیل كارنامه سالمت جسم و سالمت روان دانشجویان ورودی جدید ،نسبت به تکمیل فرم ها و در
نهایت چاپ نتیجه كارنامه اقدام نموده و در زمان ثبت نام حضوری به مسئول مربوطه تحویل نمایند .ضمنا فقط كارنامه
سالمت جسم بایستی در نزدیکترین مركز درمانی محل سکونت توسط پزشک تایید گردد.
در صورت بروز اشکال در طی تکمیل كارنامه سالمت جسم وروان مطابق شکل زیر عمل نمایید.

جدول زمان بندی و مدارک ثبت نام
(در ادامه)

جدول ( -)1جدول زمان بندی تحویل مدارک و ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی سال تحصیلی  1398-99دانشگاه صنعتی سهند

كد

دوره تحصیلی

تاریخ ثبت نام

ساعت ثبت نام

10033

مهندسی پزشكی

مجازی

سه شنبه 98/07/16

9:00-15:00

10034

مهندسی شیمی

مجازی

چهارشنبه 98/07/17

9:00-15:00

10035

مهندسی مواد

مجازی

چهارشنبه 98/07/17

9:00-15:00

10032

فیزیک

شبانه

چهارشنبه 98/07/17

9:00-15:00

10036

کاردان فنی معدن

روزانه

پنجشنبه 98/07/18

10:00-15:00

رشته/محل

نام رشته

محل ثبت نام
تبریز -بلوار ملت  -جنب تراکتورسازی -دانشكده
آموزشهای الكترونیكی دانشگاه سهند
تبریز -بلوار ملت  -جنب تراکتورسازی -دانشكده
آموزشهای الكترونیكی دانشگاه سهند
تبریز -بلوار ملت  -جنب تراکتورسازی -دانشكده
آموزشهای الكترونیكی دانشگاه سهند
تبریز -بلوار ملت  -جنب تراکتورسازی -دانشكده
آموزشهای الكترونیكی دانشگاه سهند
شهرستان ورزقان آموزشكده فنی ورزقان

آدرس دانشگاه صنعتی سهند :كیلومتر  25جاده تبریز-آذرشهر ،شهر جدید سهند ،پردیس دانشگاه صنعتی سهند
آدرس دانشکده آموزش های الکترونیکی (مجازی) دانشگاه صنعتی سهند :تبریز– بلوار ملت ،جنب كارخانه تراكتورسازی
آدرس آموزشکده فنی ورزقان  :شهرستان ورزقان ،جنب ایستگاه آتش نشانی (تلفن)041- 44553390-94 :

مدارک مورد نیاز برای ثبتنام حضوری دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1398-99
 )1اصل مدرک یا گواهینامه دوره چهار ساله یا شش ساله نظام قدیم دوره آموزش متوسطه به انضمام دو برگ کپی از آن
 )2اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی دوره آموزش متوسطه سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم و دو
برگ کپی از آنها
 )3اصل مدرک پایان دوره پیشدانشگاهی یا گواهی آن برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه به انضمام دو برگ کپی از آن
 )4اصل مدرک و یا گواهی دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه و سال ما قبل دیپلم به انضمام دو برگ کپی از آنها
 )5اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی و دوسری کپی از آن
 )6اصل ریز نمرات دوره متوسطه و دوسری کپی از آن
 )7اصل شناسنامه و سه سری کپی از تمام صفحات آن
 )8اصل کارت ملی و سه سری کپی از آن
 )9هشت قطعه عكس رنگی  3×4تمام رخ با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری
 )10رسید پستی برای تأییدیه مدارک دیپلم و پیشدانشگاهی (در این رابطه پذیرفتهشدگان با مراجعه به اداره پست شهرستان محل
سكونت خود و یا شهرستان های دیگر و با ارائه یک برگ کپی از مدرک دیپلم و پیشدانشگاهی نسبت به آن اقدام نمایند ،در
صورت عدم ارائه ،دانشگاه از پذیرش و ثبت نام آنها معذور خواهد بود) .کدپستی دانشگاه صنعتی سهند 5331841133
مدرکی که وضعیت نظام وظیفه پذیرفتهشدگان پسر را مشخص نماید (برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان ،اخذ فرم فراغت از

تحصیل از دبیرستان مربوطه و ارائه آن به واحد نظام وظیفه در هنگام ثبت نام الزامی است) اطالعات تفصیلی و شرایط مربوطه
در صفحه امور نظام وظیفه اداره آموزش دانشگاه به آدرس
 http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=10برای پذیرفته شدگان قابل دسترس می باشد.
 )11اصل حكم مرخصی ساالنه و یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای طول دوره تحصیل در دانشگاه برای
کارمندان دولت

 )12نسخه تكمیل شده فرم های پایش فرهنگی ،فعالیت ورزشی ،کارنامه سالمت جسم و روان و فرمهای تعهد
تذكرات مهم:
 -1حضور شخص پذیرفته شده جهت تحویل و تشكیل پرونده الزامی است.
 -2ثبتنام از پذیرفتهشدگان فقط با ارائه تمامی مدارک خواستهشده مقدور است .اداره آموزش دانشگاه از پذیرش افرادی که با
مدارک ناقص مراجعه نمایند معذور خواهد بود.
 -3از پذیرفتهشدگانی که حداکثر تا تاریخ  98/6/31فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن «کان لم یكن» تلقی
شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 -4در هر مرحله از آزمون (ثبت نام ،پذیرش و یا هنگام تحصیل) چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا
اطالعات نادرستی ارائه نموده و واجد شرایط تحصیل در دانشگاه نمیباشد ،قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد
شد.
 -5تمامی کالس های دانشجویان ورودی جدید بعد از ثبت نام حضوری از تاریخ  98/07/20شروع خواهند شد و حضور دانشجویان
در کلیه کالس های آموزشی مطابق برنامه آموزشی ارائه شده برای هر رشته/گرایش از همان روز اول الزامی است.
 -6تمامی آیین نامه ها و مقررات آموزشی دانشگاه جهت مطالعه دانشجویان در سایت اداره آموزش دانشگاه به آدرس
 www.sut.ac.ir/eduدر دسترس می باشد و عدم اطالع از مفاد این آیین نامه ها حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند.
 -7پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) و آموزش الكترونیكی توجه نمایند که شهریه تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی-99
 1398این عزیزان در روز مراجعه حضوری و تحویل مدارک به تفكیک مطابق جداول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد .ارائه
فیش شهریه واریزی برای تشكیل و تكمیل پرونده ثبت نام الزامی است.
شهریه مصوب سال 1398مقطع كاردانی و كارشناسی دوره نوبت دوم (شبانه)( :سال تحصیلی )98-99

شهریه متغیر به ازای هر واحد (ریال)

شهریه ثابت
هر نیمسال
(ریال)
2،948،000

شهریه هر واحد

شهریه هر واحد

شهریه هر واحد نظری،

شهریه هر واحد

شهریه هر واحد

نظری عمومی

نظری پایه

اصلی و تخصصی

عملی

پروژه

209،632

349،387

393،855

311،272

1،194،270

شهریه مصوب سال  1398مقطع كارشناسی دوره الکترونیکی( :سال تحصیلی )98-99

شهریه ثابت هر

شهریه هر واحد نظری

شهریه هر واحد نظری،

شهریه هر واحد عملی

شهریه هر واحد پروژه

نیمسال (ریال)

عمومی و پایه

اصلی و تخصصی

(به ریال)

(به ریال)

(به ریال)

(به ریال)

560،000

660،000

4،950،000

2،310،000

1،100،000

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

با توجه به اینکه پذیرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) و دوره آموزش الکترونیکی (مجازی) دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی هزینه تحصیل خود را شخصا در حین تحصیل پرداخت می
نمایند و تعهدی در قبال استفاده از تسهیالت آموزش رایگان ندارند می توانند در پایان دوره
تحصیلی خود با ارائه برگ معافیت/اتمام دوره نظام وظیفه عمومی (فقط مخصوص آقایان) و

برگ تسویه حساب دانشگاه ،درخواست صدور مدارک دانش آموختگی ،دانشنامه و ریز نمرات
تأیید شده و  ...را بنمایند.
تذكر مهم  :الزم است كلیه پذیرفته شدگان فقط در تاریخ ها و ساعات تعیین شده در جدول فوق الذكر مراجعه نموده و اقدام
به تحویل مدارک و تشکیل پرونده و ثبت نام نمایند .تبعات ناشی از عدم مراجعه به موقع متوجه خود شخص پذیرفته شده خواهد
بود.
پذیرفته شدگان عزیز جهت آگاهی از اطالعیههای تکمیلی میتوانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرسwww.sut.ac.ir :
مراجعه نمایند.
همچنین پذیرفته شدگان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی دانشکده ها و مسایل رفاهی و امور دانشجویی می
توانند با شماره های ذیل تماس بگیرند ( .با پیش شماره )041
دانشکده

تلفن

دوره

مسئول

آموزش مجازی

34249611

مجازی

خانم ابراهیم پور

آموزشكده ورزقان

041- 44553390-94

روزانه

آقای خالقی

امور مالی

33459127

کلیه دور ه ها

آقای خوش سلوک

نظام وظیفه

33459139

کلیه دوره ها

آقای ناصری

كالس های نظری پذیرفته شدگان دوره آموزش الکترونیکی (مجازی) بصورت اینترنتی در محیط چندرسانه ای سامانه مدیریت
آموزشی ( ) LMSارائه می شود.جهت استفاده از كالس های آنالین و آفالین دسترسی به اینترنت پرسرعت ضروری است.
برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن دانشجویان ثبت نام كننده خواهد بود.
برای پذیرفته شدگان دوره آموزش الکترونیکی ( مجازی) در روزهای ثبت نام از ساعت  12:30-12:50جلسه توجیهی برگزار خواهد
شد.
فیلم و راهنمای استفاده از سیستم مدیریت آموزشی ،اطالعیه ها و قوانین و آیین نامه ها و  ...در سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی
به آدرس  www.vu-sahand.irدر دسترس می باشد .پس از اتمام ثبت نام ،نام كاربری و رمز عبور در ال ام اس ایجاد و از
طریق سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی اطالع رسانی خواهد شد.

نقشه دسترسی به دانشگاه صنعتی سهند تبریز از مبادی ورودی مختلف شهر تبریز در سایت
دانشگاه موجود است و سرویس ایاب و ذهاب به پردیس دانشگاه در محل میدان راهآهن تبریز
دایر میباشد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان دانشجو
اداره كل آموزش دانشگاه صنعتی سهند

