
 1393 سال کارشناسی ارشداطالعیه ثبت نام پذیزفته شدگان 

 دانشگاه صنعتی شیزاس
**************************************************** 

تشاىی   تِ ثثت ًاام   َارد هزتَطوارشٌاسی ارشذ داًشگاُ طٌؼتی شیزاس ، ه همطغ 93-94تحظیلی  ضوي ػزع تثزیه ٍآرسٍی هَفمیت تزای شوا پذیزفتِ شذگاى هحتزم سال    

 پزًٍذُ تِ شزح سیز اػالم هی گزدد.

  سهان ثبت نام : - الف
 ث  تا الف تزای پذیزفتِ شذگاى تا حزف اٍل ًام خاًَادگی اس 12:00لغایت  9:00اس ساػت  22/6/93 بهشن

 س  تا ج  تزای پذیزفتِ شذگاى تا حزف اٍل ًام خاًَادگی اس  16:00لغایت  13:30اس ساػت  22/6/93 بهشن

 ک تا  ش تزای پذیزفتِ شذگاى تا حزف اٍل ًام خاًَادگی اس 12:00لغایت  9:00اس ساػت  23/6/93 بهشنیک

 ی تا  ي تزای پذیزفتِ شذگاى تا حزف اٍل ًام خاًَادگی اس  16:00لغایت  13:30اس  23/6/93 بهشنیک

  هىاى ثثت ًام :  - ب

 ی شیزاسداًشگاُ طٌؼت  -4ویلَهتز   -تلَار هذرس -شیزاس

 : هدارک السم - ج

یه تزي فتاَویی  تؼالٍُ یا شَرای ػالی اًمالب فزٌّگی وِ در آى هؼذل دٍرُ وارشٌاسی لیذ شذُ تاشذ  هَرد تأئیذ ٍسارت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍوارشٌاسی اط  هذرن  -1

  . آى  یفتَوی  تزي ٍ یهدٍرُ وارشٌاسی ًاپیَستِ داًش آهَختگاى  تزایاط  هذرن وارداًی  .آى

تَسط داًشگاُ یا هؤسسِ آهاَس  ػاالی   ( فزم هعدل)پذیزفتِ شذگاًی وِ تِ دالئلی لادر تِ ارائِ اط  هذرن وارشٌاسی ًوی تاشٌذ، السم است اط  گَاّی تأئیذ شذُ  -* تثظزُ 

لیذ شاذُ  " تاشذ لَم ،تحمیمات ٍفٌاٍری یا شَرای ػالی اًمالب فزٌّگی هیئیذ ٍسارت ػاشتغال تِ تحظی  ًاهثزدُ هَرد تا" ػثارت را ارائِ ًوایٌذ وِ در آى  هح  اخذ  وارشٌاسی

 درج شذُ است(. )ایي فزم در اطالػیِ اػالم اساهی  پذیزفتِ شذگاى ًْایی آسهَى تحظیالت تىویلی. تاشذ 

ًاپیَستِ( رسوی یا غیز رسوی طادر شاذُ تَساط هزواش آهَسشای     وارداًی ٍ وارشٌاسی ًاپیَستِ تزای داًش آهَختگاى وارشٌاسی خِ اس ریش ًوزات دٍرُ وارشٌاسی )یه ًس -2

 .هح  تحظی 



 .سهیٌۀ رٍشي تْیِ شذُ در سال جاری تا 3×4لطؼِ ػىس توام رخ رًگی دٍاسدُ -3

  .ْافتَویی اس توام طفحات آًسزی  دٍوارت هلی ٍ  اط  شٌاسٌاهِ ٍ -4

 ّای هماطغ لثلی داًشجَ.آدرس دلیك پستی ٍ وذ پستی ولیِ داًشگاُ -5

هٌذرج در دفتزچِ راٌّوای شوارُ یه آسهَى ٍرٍدی تحظیالت تىویلی ) دٍرُ ّای وارشٌاسای   «همزرات ٍظیفِ ػوَهی»هذروی وِ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ را تا تَجِ تِ تٌذ  -6

 .تزادراى (هشخض وٌذ.)تزای  1393ارشذ ًاپیَستِ داخ  ( سال 

 گَاّی احزاس وسة رتثِ اٍل اس داًشگاُ هثذأ تزای پذیزفتِ شذگاًی وِ اس اهتیاس رتثِ اٍل استفادُ ًوَدُ اًذ. -7

 تذٍى لیذ ٍشزط ساسهاى هتثَع تزای وارهٌذاى دٍلت . حىن هزخظی ساالًِ یا هَافمت وتثی ٍ -8

 :فیش تاًىی  -9

تاتت وارت داًشاجَئی ا اهاَر    )تاًه هلی تِ ًام حساب درآهذّای اختظاطی داًشگاُ طٌؼتی شیزاس  2177173001002ب شوارُ حساتِ ٍاریش شذُ ریال  300000/-هثلغ  :9-1

 (رفاّی  تشىی  پزًٍذُ ٍ ...

 شیزاسداًشگاُ طٌؼتی  تِ ًام طٌذٍق لزع الحسٌِ داًشجَئیتاًه تجارت  5792911546تِ حساب جاری شوارُ ٍاریش شذُ ریال  100000/-هثلغ  :9-2

 تْیِ ًوائیذ.ویی زای خَدتاى در طَرت ًیاس تاط  فیش تاًىی در سهاى ثثت ًام اس شوا تحَی  گزفتِ خَاّذ شذ. . استپزداخت در ولیِ شؼة تاًه تجارت تذوز: هثالغ فَق لات  

ُ  )خَاتگاُ اجارُ تْای تِ ػٌَاى ػلی الحساب در رٍس ثثت ًام جْت پزداخت ریال  1500000/-هثلغ ّوزاُ داشتي  -10 ٍ در طاَرت   داًشاجَیی  فمط هخظَص هتماضااى خَاتگاا

  . جْت استفادُ اس تسْیالت داًشجَیی ًظیز خَاتگاُ ٍ ٍام داًشجَیی، تسَیِ حساب اس ادارُ رفاُ داًشگاُ همطغ تحظیلی لث  الشاهی است. (ٍاگذاری خَاتگاُ ٍجَد اهىاى

 :  شزوع کالسها -د

  29/6/93شنبه  
 کلیه هدارک فوق را قبل اس هزاجعه به هحل ثبت نام تهیه فزهائید .تذکز ههن: لطفاً 

 

 داًشگاُ طٌؼتی شیزاسٍ تحظیالت تىویلی آهَسشی  هذیز اهَر                                                                                                                    


