ضمن عرض تبريك و با آرزوی موفقیت برای کلیه پذيرفته شدگان مرحله تكمیل
ظرفیت دوره کارشناسی ارشد سال  9315ضروری است اين عزيزان به مفاد اين
اطالعیه توجه کافی داشته باشند:
 -1ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان دورههاي روزانه ،نوبت دوم و مجازي مرحله تكمیل ظرفیت سال
 1315این دانشگاه به صورت حضوري و فقط با ارائه تمامی مدارک خواسته شده مقدور خواهد بود.
بدیهی است عدم مراجعه بموقع پذیرفتهشدگان براي ثبتنام ،به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان
تلقی خواهد شد.
 -2ثبت نام از پذیرفته شدگان از ساعت  1الی  11روزهاي شنبه و یكشنبه مورخ  15/8/15و
 15/8/11در محلهاي زیر انجام خواهد گرفت.
پذیرفته شدگان دورههاي روزانه و نوبت دوم :تبریز -شهر جدید سهند -پردیس دانشگاه صنعتی سهند
پذیرفته شدگان دورههاي مجازي :تبریز -جاده تبریز آذرشهر ،جنب تراکتورسازي تبریز ،مرکز
آموزشهاي الكترونیكی دانشگاه صنعتی سهند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
-1اصل و تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري که در آن معدل
دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد( .براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ،ارائه مدرک کاردانی
نیز الزامی است)
تبصره  :1پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمیباشند ،الزم است اصل
گواهی معدل تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی را (مطابق نمونه فرم
سازمان سنجش) ارائه نمایند که در آن قید شده باشد ،اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري میباشد .الزم به ذکر است معدل ذکر شده در این گواهی بایستی همان معدل ارسالی به
سازمان سنجش باشد ( .براي فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ارائه تائیدیه معدل دوره کاردانی نیز
الزامی است).

تبصره  :2آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تكمیل فرم انتخاب رشتههاي تحصیلی
اینترنتی (مورخ  15/3/21لغایت  )15/3/33دانشجوي سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ 15/1/31
فارغالتحصیل شدهاند  ،دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج
در صفحه  31دفترچه راهنماي شماره  1این آزمون که میانگین کل واحدهاي گذرانده آنان براساس ( )3تا
( )23تا تاریخ  19/11/33توسط موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور
درج و پس از تایید مسوول ذیربط آن را در زمان ثبتنام به محل قبولی ارائه نمایند.
تبصره  :3پذیرفتهشدگانی که داراي مدرک تحصیلی معادل میباشند الزم است واجد شرایط مفاد «آییننامه
شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهاي مقاطع باالتر» مصوب جلسه  895مورخ 12/9/15
شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري باشند.
استثناء :آن دسته از داوطلبانی که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت
نمودهاند ،معدل فارغ التحصیلی اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی دوره
کارشناسی آنان ،لحاظ گردیده و الزم است مطابق بند یك فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.
***از پذیرفته شدگانی که داراي گواهی معدل تائید شده نباشند به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
***از پذیرفته شدگانی که داراي مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل
اعالم شده در اطالعات ارسالی از طرف داوطلبان به سازمان سنجش باشد) میباشند ،صرفاً ثبتنام موقت و
مشروط بعمل خواهد آمد و این افراد میبایست وضعیت نهایی خود را تا پایان آبان ماه از تحصیالت تكمیلی
دانشگاه پیگیري نمایند.
-2ریزنمرات تائید شده دوره کارشناسی (و کاردانی براي کارشناسی ناپیوسته)
-3اصل کارت ملی و پنج سري کپی آن
-9اصل شناسنامه و پنج سري کپی از تمام صفحات آن
-5چهارده قطعه عكس تمام رخ  3×9رنگی جدید با زمینه سفید
-1اصل و کپی کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا مدارکی دال بر روشن شدن وضعیت نظام
وظیفه دانشجو یا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی از دانشگاه مربوطه (مخصوص برادران)
-7معرفینامههاي ذیل الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نیمسال دوم سال تحصیلی 1315-11
توسط ارگانهاي ذیربط از محل مربوط صادر و به موسسه آموزش عالی محل قبولی ارسال شده باشد ،در غیر

اینصورت از ثبتنام داوطلبانی که فرم آنان در موعد مقرر واصل نشده باشد ،براي نیمسال دوم سال تحصیلی
جاري ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان »کان لم یكن» تلقی میگردد.
تبصره -براساس هماهنگی هاي انجام شده ،گواهیهاي مربوط به ردیف  7-1توسط ارگانهاي ذیربط بطور
یكجا به موسسه آموزشعالی محل قبولی پذیرفته شدگان ارسال خواهد شد.
 -7-1معرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی (نیروي مقاومت بسیج) و یا وزارت
جهاد کشاورزي با امضاء و مهر هریك از روساي ارگانهاي مذکور که در آن قید شده باشد داوطلب باتوجه به
ماده  1و تبصرههاي  9گانه آن در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران
داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آییننامه مذکور واجد
شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان میباشد.
2ـ7ـ داوطلبانیكه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته شدهاند و ارگان صادر کننده فرم آنان بنیاد شهید
و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهاي مسلح میباشد ،در زمان ثبتنام نیازي به ارائه تائیدیه سهمیه
ثبت نامی از سوي ارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل
قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میباشد
-8حكم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت
 -1نسخه تكمیل شده فرمهاي پیوست (فرم پیوست)
 -13اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) براي آن
دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان ،مصوب 1313/9/25
شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند.

تذکرات:
 -9از پذيرفتهشدگانی که حداکثر تا تاريخ  15/6/39فارغالتحصیل نشدهاند ،ثبتنام به عمل
نخواهد آمد و ضمن «کان لم يكن« تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
 -2در هر مرحله از آزمون (ثبتنام ،پذيرش و يا هنگام تحصیل) ،چنانچه مشخص گردد که
داوطلبی حقايق را کتمان نموده و يا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرايط نمیباشد ،قبولی وی لغو
و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 -3شروع به تحصیل پذيرفته شدگان اين دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی  15-16خواهد
بود.

توجه:
دانشجویانی که به تشخیص گروه آموزشی مربوطه ،ملزم به گذراندن دروس جبرانی باشند ،موظف به
پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه (دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم معادل 1215333
ریال به ازاي هر واحد و دانشجویان دوره مجازي معادل  2357333ریال به ازاي هر واحد) هستند .این
دانشجویان باید نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند .در غیر این صورت حق شرکت در کالسها را نخواهند
داشت.

***قابل توجه پذيرفته شدگان دورههای نوبت دوم و مجازی***
شهریه پذیرفته شدگان دورههاي نوبت دوم و مجازي به شرح جدول زیر در روز ثبت
نام محاسبه و دریافت خواهد شد.
نوع
دوره
نوبت
دوم
مجازی

شهريه متغیر (ريال) (به ازای هر واحد)

شهريه
ثابت

درس

(ريال)

عملی

درس
نظری

پايان نامه نظری و عملی

6325666

9656666

9265666

3566666

95736666

-

2657666

-

در ضمن دانشجویان دورههاي نوبت دوم بایستی مبلغ  356666ريال به ازاي هر نیمسال تحصیلی بابت
هزینه خدمات ورزشی ،فرهنگی ،فوق برنامه و مشاوره پرداخت نمایند .الزم به ذکر است تكمیل مراحل ثبت
نام و تائید انتخاب واحد منوط به پرداخت شهریه توسط پذیرفته شدگان میباشد.

جهت آگاهی از اطالعیههاي تكمیلی ،پذیرفته شدگان عزیز میتوانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند تبریز
به آدرس www.sut.ac.ir :مراجعه نموده و یا با اداره تحصیالت تكمیلی دانشگاه با شماره تلفنهاي زیر
تماس حاصل نمایند 391- 33951131 :و 391-33951127

نقشه دسترسی به دانشگاه صنعتی سهند تبريز از مبادی ورودی مختلف شهر
تبريز در سايت دانشگاه موجود است و سرويس اياب و ذهاب به پرديس
دانشگاه در محل میدان راهآهن تبريز داير میباشد.
*نشانی دانشگاه صنعتی سهند تبريز :تبريز-کیلومتر  25جاده تبريز-آذرشهر-شهرجديد
سهند -پرديس دانشگاه صنعتی سهند تبريز

*اداره تحصیالت تكمیلی دانشگاه صنعتی سهند تبريز*

