
 1393 سالمرحله تکمیل ظرفیت  کارشناسی ارشداطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 
  دانشگاه صنعتی شیرازواحد پردیس 

**************************************************** 

وارد دانشـگاه صـنعتی شـیراز ، مـ    د پردیس خودگردان واحکارشناسی ارشد  مقطع 93-94تحصیلی  ضمن عرض تبریک وآرزوي موفقیت براي شما پذیرفته شدگان محترم سال    
 تشکیل پرونده به شرح زیر اعالم می گردد. و مربوط به ثبت نام

  زمان ثبت نام : - الف
 15:30لغایت  13:00و  12:00لغایت  9:00از ساعت  11/8/93 شنبه یکو  10/8/93 بهشن
  مکان ثبت نام :  - ب

 ساختمان آموزش دانشگاه -نشگاه صنعتی شیرازدا  -4کیلومتر   -بلوار مدرس -شیراز
 : مدارك الزم - ج
یک برگ فتـوکپی  بعالوه یا شوراي عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد  مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري وکارشناسی اصل مدرك  -1

  . آن  فتوکپی  برگ و یککارشناسی ناپیوسته دوره دانش آموختگان  براياصل مدرك کاردانی  .آن
توسط دانشگاه یا مؤسسه آمـوزش عـالی   ) فرم معدل(پذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی نمی باشند، الزم است اصل گواهی تأئید شده  -* تبصره 

قید شـده  " باشد ئید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري یا شوراي عالی انقالب فرهنگی میتحصیل نامبرده مورد تا اشتغال به" 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 

وسته براي دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته) رسمی یا غیر رسمی صادر شـده توسـط مرکـز آموزشـی     کاردانی و کارشناسی ناپیخه از ریز نمرات دوره کارشناسی (یک نس -2
 .محل تحصیل

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

  .و دو سري فتوکپی از آن کارت ملی و دو سري فتوکپی از تمام صفحات آنها، اصل شناسنامه -4

 هاي مقاطع قبلی دانشجو.آدرس دقیق پستی و کد پستی کلیه دانشگاه -5



مندرج در دفترچه راهنماي شماره یک آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی ( دوره هاي کارشناسـی   »مقررات وظیفه عمومی«مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند  -6
 .برادران ) مخصوصمشخص کند.( 1393ارشد ناپیوسته داخل ) سال 

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

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

 :فیش بانکی  -9
بابت کارت دانشـجوئی ـ امـور    (بانک ملی به نام حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه صنعتی شیراز  2177173001002اب شماره حسبه واریز شده ریال  300000/-مبلغ  :9-1

 )تشکیل پرونده و ...  ،رفاهی
 ی شیرازدانشگاه صنعت به نام صندوق قرض الحسنه دانشجوئیبانک تجارت  5792911546به حساب جاري شماره واریز شده ریال  100000/-مبلغ  :9-2

 تهیه نمائید.کپی راي 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) نظري شهریه متغیر دروس )شهریه ثابت (هر نیمسال تحصیلی

475/602/17 495/520/3 
 
 

 تذکر مهم: لطفاً کلیه مدارك فوق را قبل از مراجعه به محل ثبت نام تهیه فرمائید .
 دانشگاه صنعتی شیرازو تحصیالت تکمیلی آموزشی  ر امورمدی                                                                                                                    


