
 3933 سال کارشناسی ارشداطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

 )از طریق آزمون اختصاصی( دانشگاه صنعتی شیرازواحد پردیس 
**************************************************** 

وارد مربوط به ثبت دانشگاه صنعتی شیراز ، مواحد پردیس د کارشناسی ارش مقطع 93-94تحصیلی  ضمن عرض تبریک وآرزوی موفقیت برای شما پذیرفته شدگان محترم سال    

 تشکیل پرونده به شرح زیر اعالم می گردد. و نام

  زمان ثبت نام : - الف
 33:39لغایت  33:99و  30:99لغایت  9:99از ساعت  8/7/93 و سه شنبه  7/7/93 بهشندو

  مکان ثبت نام :  - ب

 ساختمان آموزش دانشگاه -اه صنعتی شیرازدانشگ  -4کیلومتر   -بلوار مدرس -شیراز

 : مدارک الزم - ج

یک برگ فتووکیی بعالوه یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد  مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وکارشناسی اصل مدرک  -3

  .آن فتوکیی برگو یکشناسی ناپیوسته دوره کاردانش آموختگان  برایاصل مدرک کاردانی  .آن

توسط دانشگاه یا مؤسسه آمووزش عوالی ( فرم معدل)پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند، الزم است اصل گواهی تأئید شده  -* تبصره 

قید شوده " باشد ئید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری یا شورای عالی انقالب فرهنگی میصیل نامبرده مورد تااشتغال به تح" عبارت را ارائه نمایند که در آن  محل اخذ  کارشناسی

 درج شده است(. )این فرم در اطالعیه اعالم اسامی  پذیرفته شدگان نهایی آزمون تحصیالت تکمیلی. باشد 

ه برای دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته( رسمی یا غیر رسمی صادر شوده توسوط مرکوز آموزشوی کاردانی و کارشناسی ناپیوستخه از ریز نمرات دوره کارشناسی )یک نس -0

 .محل تحصیل

 .تهیه شده در سال جاری سفیدزمینۀ  با 3×4قطعه عکس تمام رخ رنگی دوازده -3

  .و دو سری فتوکیی از آن کارت ملی و دو سری فتوکیی از تمام صفحات آنها، اصل شناسنامه -4

 های مقاطع قبلی دانشجو.س دقیق پستی و کد پستی کلیه دانشگاهآدر -3



مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی ) دوره های کارشناسوی  «مقررات وظیفه عمومی»مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند  -6

 .برادران ( مخصوصمشخص کند.) 3393ارشد ناپیوسته داخل ( سال 

 گواهی احراز کسب رتبه اول از دانشگاه مبدأ برای پذیرفته شدگانی که از امتیاز رتبه اول استفاده نموده اند. -7

 بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت . حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و -8

 :فیش بانکی  -9

بابت کارت دانشجوئی و اموور )بانک ملی به نام حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شیراز  2300303003002اب شماره حسبه واریز شده ریال  300000/-مبلغ  :9-3

 (تشکیل پرونده و ...  ،رفاهی

 ی شیرازدانشگاه صنعت به نام صندوق قرض الحسنه دانشجوئیبانک تجارت  9092933945به حساب جاری شماره واریز شده ریال  300000/-مبلغ  :9-0

 تهیه نمائید.کیی رای خودتان در صورت نیاز باصل فیش بانکی در زمان ثبت نام از شما تحویل گرفته خواهد شد. 

 به همراه داشتن کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق اینترنت مطابق جدول زیر: -9-3

 باشد.کلیه مبالغ به ریال می

 )هر واحد( نظری شهریه متغیر دروس (شهریه ثابت )هر نیمسال تحصیلی

409/502/30 499/920/3 

 

 نکته : پرداخت شهریه از طریق اینترنت بعد از تحویل مدارک و دریافت شماره دانشجویی امکان پذیر می باشد.

 .ده کنیدجدول شهریه هر رشته همراه با برنامه کالس را در سایت دانشگاه قسمت واحد پردیس خودگردان می توانید  مشاه
http://sutech.ac.ir/fa/Pardis 

 

 تذکر مهم: لطفاً کلیه مدارک فوق را قبل از مراجعه به محل ثبت نام تهیه فرمائید .

 دانشگاه صنعتی شیرازیالت تکمیلی و تحصآموزشی  مدیر امور                                                                                                                    

http://sutech.ac.ir/fa/Pardis
http://sutech.ac.ir/fa/Pardis

