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  دانشگگاه صگنعتی سگهند در راسگتای  رسا رسگاد  بود مرنی بر گدگترش دوره صای  رکگیلی  رای ی برای سگال  رکگی ی 

اسگتعداد دربشان  پذیرش بدون آزمون  ابلغیه وزاری ع وم،  رسیسای و فناوری مرنی بر  آئین نامه   ر اسگا ب 1401-1402

می کارشگناسگی ارشگد شگرای  دانشگجوی  واجد  داوط ران بین از زیرصای  گرایش- در رشگتهناسگی کارشگ ه  رکگی ی  در دور

   :پذیرد

  طراحی ،  و کا ادیدگ    صگنای  غذایی،  رموسگینتی  مهندسگی  ،  بیو رنودوژیگرایشگهای فرایندصای جداسگازی،  )  مهندسگی شگیای -1

 (پدیده صای انتسالفرایند، مری  زید ، 

 مخازن صیدروکربوری( ،اکتشاف بهره برداری، ،حفاری های)گرایش مهندسی نف   -2

 بیوادرتری ( ،)بیومرانی  مهندسی پزشری -3

  ( یارپ، نانو فناوری، بایوگرایش پ یار-مهندسی شیایرنگ،  پ یاریزاسیون، )گرایشهای فراورش، مهندسی پ یار  -4

  ، مرانی  سنگ، فراوری مواد معدنی(معدن ، اکتشافمعدن )گرایشهای استخراج مهندسی معدن  -5

، مهندسگی سگیدگت  صای انرژی گرایش  مررکه بودرو،  ردیل انرژی  سگیدگت  ای طراحی کاربردی،  )گرایشگه   مهندسگی مرانی  -6

  ( سیدت  صای انرژی

 ( سی صوا فضا )گرایش سازه صای صواییمهند -7

اسگتخراج  ،  جوشگراری ،  ، شگناسگایی و انتخام مواد ف زی، نانومواد، ریخته گریو حفاظ  مواد   )گرایشگهای بوردگی   مهندسگی مواد   -8

 (ف زای

  زدزده(مهندسی ، ژئو رنی صای دریایی، سازهمهندسی سواحل، بنادر و )گرایشهای سازه،  مهندسی عاران  -9

ادرترونی  قدری و  قدری،  افزارصای میررو و نانو ادرترونی ، سگیدگتاهای  ادرترونی ،  مدارصای مجتا   )گرایشگهای    برق مهندسگی   -10

 مخابرای سیدت ، کنترل(ماشینهای ادرتریری، 

 کامپیو ری ار راطی و صایشرره-فناوری اطلعایمهندسی   -11

 پلساا، ، ذرای بنیادی و نظریه میدانها، فیزی  )گرایشهای فیزی  ماده چگال  یفیز   -12

  فناوری پلساا -13

 مرض )گرایشهای جرر، آنادیز( ریاضی -14

 (یل، آنادیز عددی، بهینه سازیکاربردی )گرایشهای معادالی دیفراندریاضی  -15

از  گاری     این اطلعیگهمنگدرج در  صاراه مگدار     بگه را  و فرم  عهگد2و  1  ل شگگگده شگگگاگارهیگ فرم  رادگگگ   یبگا  داوط رگان می

 دفتر اسگگتعدادصایس دانشگگگاه صگگنعتی سگگهند، ید سگگهند، پردیز، شگگهر جد یبه آدر :   رر 30/10/1400  ا15/9/1400

و   .....  تساضگی کارشگناسگی ارشگد بدون آزمون رشگتهروی پاک  حتاا قید شگود: م)   5331811111  کد پدگتی:دربشگان،  

 ند.یارسال ناا(    گرایش.....

 به پیوس  این اطلعیه آمده اس .  مورد نیاز یصا  شرای  داوط ران و مشخکای رشته
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منگگدان   آدر  علقگگه  بگگه  دانشگگگگگگاه  سگگگگایگگ   بگگه  نگگام  فرم  رگگ   دریگگافگگ   و  اطلعگگای  رای ی  کدگگگگال    برای 

http://www.sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=18 .مراجعه فرمایند        

 041 –  33459463  فن پاسخگوئی به سواالی:    

 Talent@sut.ac.irادر  ایایل دفتر استعداد دربشان:  

***دانشگاه صنعتی سهند   استعدادصای دربشان دفتر    ***  
  



 دانشگاه صنعتی سهند 

 

 3 

 دانشگاه صنعتی سهند   1402-1401 سال   بدون آزمون  کارشناسی ارشد دانشجوی    پذیرش  آگهی                  

   "و نروه  ر  نام متساضیان پذیرش در دوره کارشناسی ارشدشرای  داوط ران    "

 "دانشگاه صنعتی سهند بدون آزمون  "

 :  ی  عاومیادف ( شرا  

 پایرندی به قانون اساسی جاهوری اسلمی ایران  - 1

 دارا بودن صلحی  عاومی - 2

 نداشتن من  قانونی برای ادامه  رکیل از نظر بدم  وظیفه عاومی برای داوط ران مرد  -3

 

 : شرای  ابتکاصی داوط ران(  م 
  متناسگال با رشگته و گرایش  رکگی ی آوری    وزاری ع وم،  رسیسای و فنصای مورد  ائید  از یری از دانشگگاه   داشگتن دانش نامه کارشگناسگی   -1

 ، کارشناسی ارشددوره  بواستی دردر

کاربردی ، مجازی، پردیس دانشگگاصی و بین ادا ل مجاز به  - دانشگگاه صای پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی، غیر دودتی، ع ای   : 1 رکگره 

 استفاده از این آیین نامه نیدتند.

آئین نامه پذیرش بدون آزمون اسگتعداد دربشگان در دوره  رکگی ی کارشگناسگی ارشگد  وزاری ع وم،    احراز یری از شگرای  مندرج در  -2

این  ) 98/ 6/11و ابلغیگه  گاری       96/ 12/ 16مورخ   2/ 299574ابلغیگه   و  05/05/1393مورخ     77948/21 رسیسگای و فنگاوری بگه شگگگاگاره   

 د(نموجود می باشمدار  به پیوس  این آگهی 
  ی باید به دراظ میانگین کل جزء مراسره می شود و متساض   سه چهارم واحد صا نیادال با گذراندن حداقل    6پس از  ر ره متساضیان   ذکر مه :  

درصد    25فس  دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند می  وانند  ا میانگین کل    بر ر دانشجویان ص  رشته و ص  ورودی بود باشد.   درصد   15

 متساضی باشند. 
 

 (30/10/1400 ا 15/9/1400)الزم  ا  اری  مسرر  ر  نام و ارسال ک یه مدار  صای  رایل فرم  -3
 5331811111کد پدتی:  -دفتر استعدادصای دربشان دانشگاه  –شگاه صنعتی سهند ن یس داپرد –سهند ید جد شهر – رریز  آدر  پدتی:

   رشته............ و گرایش........................ -درج شود : متساضی ارشد بدون آزمونپدتی  ذکر مه : روی پاک  

 : نام   مدار  الزم جه   ر    -   ج 

 ، (   1شااره    فرم )   نام    ر    شده  ساضای     رایل فرم     - 1 

 )پش  و رو(   و کپی کاری م ی   ه اول و  وضیرای(صفر )فس   شناسنامه  کپی   -2

 ، ادکاق شود(  1)به فرم شااره     اام رخ با ذکر مشخکای در پش  آنها   3× 4قطعه عرس    ی   -3

 (،    2فرم معترر مرنی بر  ائید ر ره متساضی بین دانشجویان ص  رشته و ص  ورودی بود ) گواصی   -4

نیادال با گذراندن حداقل سه چهارم  واحد صا مراسره می   6ر ره متساضی پس از    69/ 12/ 16مورخ   2/ 299574ابلغیه    ذکر مه : طرا 

فس  دانشجویان دانشگاه صنعتی   درصد بر ر دانشجویان ص  رشته و ص  ورودی بود باشد.  15باید به دراظ میانگین کل جزو   شود و متساضی 

 درصد متساضی باشند.   25سهند می  وانند  ا میانگین کل  

 

 .  با ذکر معدل   لنی فارغ ادترک   یبرا    ی ل دوره کارشناس ی فراغ  از  رک   ی ر گواص ی  کو  -5
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 فرم  عهد   -6

کارشناسی ر  -7 مسط   نارای  در    ی ز  دانشگاه مرل  رکیل  نارای  ائید شده  وس   ریز  که  داوط ران  )در صور ی  نراشد،  دستر  

صوری غیر رسای و با ذکر  عهد صر  آنها ارائه ناایند که در صوری قرودی م زم به ارائه ندخه  ه   وانند ریز نارای بود را ب می 

  ائید شده و رسای آنها  بواصند بود(. 

       صنعتی سهند دانشگاه  اداره آموزش   ابتکاصی  ی نام درآمدصا زیر به    شااره شرای به    ال ی ر   000/750مر غ  به    ی د بانر ی اصل رس  -8

 مشخکای مسکد سرفکل

 IR9501-0000-4001-0754-0301-8321 شااره شرای بان  مرکزی 

 220009-0322-00401-22700-54541-38807 شناسه واریز 
    

 نرای مه :    -   د 
  ل ی  رو   ی مدرک   مه     ی انسضا   از   پس  ی ط ی شرا   چ ی ص    ر    و   باشد  اه ی ضا    ساضانامه   ارسال   صنگام   به   د  ی با ی ه مدار  مورد دزوم م ی ک    - 1

 .  داش    نخواصد   ی اعترار   ز ی ن  ارسال   صوری   در   و  شد   نخواصد   گرفته 

 شود.  یال ا ر داده نا ی به مدار  ناقص  ر   - 2

 رشته و گرایش دربواستی دوره کارشناسی ارشد حتاا بایدتی متناسال با رشته کارشناسی داوط ال باشد.   - 3

  در . برساند  دانشگاه  ن ی ا  اطلع  به  عا  ی سر  را  مرا ال  د  ی با ی ر آدر  مرل سرون  و شااره   فن اعلم شده، داوط ال م یی در صوری  غ  - 4

 .  بود   بواصد   داوط ال  بود   عهده   به   امر  ن ی ا  عواقال   صوری   ن ی ا   ر ی غ

 و وجه  ر  نام مدترد نخواصد شد.   ی مدار  ارساد  - 5     

ل او  ی ادامه  رک    فوق نروده اس  از ی  از شرا یل مشخص گردد که داوط ال واجد صر  ی و  رک   چنانچه در صر مرح ه از  ر  نام   - 6

 . رفتار بواصد شد   ی به عال آمده و طرا مسررای با و  ی ر ی ج وگ 

    جدید نخواصند شد.    ادید یا    مه   ارسال مدار   - 7

 اعلم بواصد شد.  صنعتی سهند دانشگاهاز طریا سای  نهایی  نتایج   - 8

به اداره  رکیلی  رای ی دانشگاه جه   ر    )که متعاقرا اعلم بواصد شد(    اری  مسرر باید   ا  شدگان می پذیرفته   - 9 مراجعه   نام 

 یرن   سی گردیده و از نفرای ذبیره دعوی به  ر  نام بواصد شد. د   ناایند. در صوری عدم مراجعه در مه   مسرر، قرودی ایشان کان 

 بواصد بود. 1401- 1402 سال  رکی ی   اول شروع کلسهای دانشجویان پذیرفته شده مطابا با برنامه نیادال   - 10

 

 ( آگهی  )پایان 

http://www.sut.ac.ir/estd/showarticle.aspx?artid=27

