
  

 

  
 دانشگاه صنعتی شیزاس

 باسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی شیزاس

 حوسه معاونت آموسشی و پژوهشی

بدون آسمون ممتاس كارشناسی در دوره كارشناسی ارشد  انآگهی پذيزش دانشجوي

 دانشگاه صنعتی شیزاس

 59-59تحصیلیسال بزاي نیمسال اول 
 

اس زٍرُ وارؽٌاعی تزای ٍرٍز تِ زٍرُ ّای تحصیلی زرخْت اخزای آییي ًاهِ تغْیالت آهَسؽی زاًؾدَیاى هوت 

ٍسارت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری،  30/6/93هَرخ  114374/21ٍ ًاهِ ؽوارُ  5/5/93هَرخ  77948/21تاالتز تِ ؽوارُ 

تز  زٍلتیزاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس اس تیي زاًؾدَیاى هوتاس وارؽٌاعی زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس ٍ عایز زاًؾگاّْای هعتثز 

اس زاٍعلثاى ٍاخس  یپضٍّؾی ٍ اًدام هصاحثِ تعساز –ك هَارز هٌسرج زر ایي اعالعیِ پظ اس تزرعی هسارن علوی عث

 ؽزایظ را خْت وارؽٌاعی ارؽس تزای رؽتِ گزایؼ ّای سیز پذیزػ هی ًوایس. 
 

 وارؽٌاعی هَرز لثَل گزایؼ -رؽتِ  زاًؾىسُ رزیف

1 
هٌْسعی تزق ٍ 

 الىتزًٍیه

 تزًٍیهالى -هٌْسعی تزق 

 ّا هٌْسعی تزق ولیِ گزایؼ

 هراتزات هیساى -هٌْسعی تزق 

 هراتزات عیغتن –هٌْسعی تزق 

 لسرت عیغتوْای لسرت ٍ اًزصی –هٌْسعی تزق 

 لسرت الىتزًٍیه لسرت ٍ هاؽیٌْای الىتزیىی  –هٌْسعی تزق 

 وٌتزل -هٌْسعی تزق 

2 

 

هٌْسعی هىاًیه َّا 

 فضا

 وارتززیعزاحی  –یه هٌْسعی هىاً
 هٌْسعی هىاًیه

 تثسیل اًزصی –هٌْسعی هىاًیه 

 هٌْسعی َّافضا، هٌْسعی هىاًیه آئزٍزیٌاهیه -هٌْسعی َّا فضا 

3 
هٌْسعی عوزاى ٍ 

 هحیظ سیغت

  عاسُ ّای ّیسرٍلیىی –هٌْسعی عوزاى 

  هٌْسعی سلشلِ –هٌْسعی عوزاى 

  هىاًیه ذان ٍ پی –هٌْسعی عوزاى 

4 
هٌْسعی واهپیَتز ٍ 

 فٌاٍری اعالعات

هٌْسعی فٌاٍری  -هٌْسعی واهپیَتز ؽثىِ ّای واهپیَتزی –( ITهٌْسعی فٌاٍری اعالعات )

 اعالعات

 هٌْسعی واهپیَتز)ًزم افشار( ًزم افشار –هٌْسعی واهپیَتزی 

 هٌْسعی واهپیَتز )هعواری( هعواری واهپیَتز –هٌْسعی واهپیَتزی 

 ریاضی 5

 ریاضی هحض آًالیش ریاضی –اضی هحض ری

 ریاضی وارتززی هعازالت زیفزاًغیل –ریاضی وارتززی 

 آًالیش عسزی –ریاضی وارتززی 
 ریاضی وارتززی

 تحمیك زر عولیات –ریاضی وارتززی 

 فیشیه 6

 فیشیه اتوی -فیشیه 

هٌْسعی اپتیه ٍ  -الىتزًٍیه –فیشیه  فیشیه -فَتًَیه 

 لیشر

7 
 ویؽی

 ؽیوی زارٍیی -ؽیوی
 ؽیوی هحض

 ؽیوی فیشیه –ؽیوی  

 هٌْسعی ؽیوی 8
 هٌْسعی ؽیوی 

 ّا هٌْسعی ؽیوی ولیِ گزایؼ
 گاس -هٌْسعی ؽیوی 

 هٌْسعی ٍ علن هَاز 9

 الىتزٍعزاهیه -عزاهیه  –هٌْسعی هَاز 

 ذَرزگی ٍ حفاظت اس هَاز -هٌْسعی هَاز هٌْسعی هَاز ولیِ گزایؼ ّا

 ؽٌاعایی ٍ اًتراب هَاز هٌْسعی –ٌْسعی هَاز ه

 هٌْسعی صٌایع هٌْسعی صٌایع –هٌْسعی صٌایع  صٌایع هٌْسعی 10

 



 ؽزایظ السم:
 الف( ؽزایظ عوَهی:

 .صالحیت عوَهی خْت ازاهِ تحصیلتَزى زارا 

 ب( ؽزایظ اذتصاصی:
تِ  ٍاحس زرعی( 100لی )تا گذراًسى حسالل زاًؾدَیاى زٍرُ وارؽٌاعی پیَعتِ وِ پظ اس گذراًسى ؽؼ ًیوغال تحصی -1

لحاػ هیاًگیي ول خشء زُ زرصس تزتز زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی ذَز تاؽٌس ٍ حساوثز زر هست ّؾت ًیوغال تحصیلی 

 زاًؼ آهَذتِ ؽًَس.

ا رؽتِ ّای هزتثظ تِ زاًؾدَیی تزای ٍرٍز تِ ّواى رؽتِ تزگشیسُ ی –رتثِ ّای اٍل تا پاًشزّن ًْایی الوپیاز ّای علوی  -2

 (با ارایه معرفی نامه از دبیر خانه المپیاد) .تؾریص ؽَرای عالی تزًاهِ ریشی آهَسؽی ٍسارت

ؽؼ ًیوغال تحصیلی )تا گذراًسُ حسالل  ، وِ پظ اس گذراىصزفاً زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاسزاًؾدَیاى زٍرُ وارؽٌاعی پیَعتِ  -3

ُ تا تیغت زرصس تزتز زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی ذَز لزار هی گیزًس ٍ ٍاحس زرعی( تِ لحاػ هیاًگیي ول تیي ز 100

حساوثز زر هست ّؾت ًیوغال تحصیلی زاًؼ آهَذتِ ؽًَس، ًیش هی تَاًٌس زر ایي فزاذَاى ؽزوت ًوایٌس. تسیْی اعت پذیزػ 

 ًْایی ایي زاًؾدَیاى هٌَط تِ عسم تىویل ظز فیت تَعظ زُ زرصس اٍل تٌس یه هی تاؽس.

 

 ًحَُ ثثت ًام:  
چْارؽٌثِ هَرخ ( اس ذَاٌّس ؽسصیل حفارغ الت 31/6/94حساوثز تا وِ ) 90-91هتماضیاى ٍرٍزی ًیوغال اٍل عال تحصیلی 

تایس تِ صَرت ایٌتزًتی ثثت ًام ٍ هسارن را زر عاهاًِ تارگذاری ًوایٌس. پظ اس آى عیغتن ؼیز  20/10/93 ؽٌثِتا  3/10/93

 تِ ّیح ٍخِ لاتل توسیس ًرَاّس تَز.  فعال هی گززز ٍ ایي هست

تا فزهت تایس ٍ اصل فیؼ ٍاریشی  تواهی هسارن سیز تِ خش تَصیِ ًاهِ هحزهاًِ اس اعتاز  هسارن السم تزای ثثت ًام ایٌتزًتی:  

jpg   اعىي ؽسُ ٍ زر یه فایلrar  یاzip .تا ًام ذاًَازگی هتماضی تصَرت التیي تارگذاری گززز 

ًام صاحة حغاب زرآهس  2177173001002حغابؽوارُ )عیصس ّشار( ریال تِ  300000هثلػ تِ یش ٍارتصَیز فیؼ  -

 ّای اذتصاصی زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس  تاًه هلی لاتل پززاذت زر توام ؽعة. 

 )پؾت ٍ رٍ( وارت هلیتصَیز -  

 تصَیز ؽٌاعٌاهِ )توام صفحات( -

 (1)حائش ؽزایظ اذتصاصی تٌس  90ریش ًوزات زٍرُ وارؽٌاعی تا پایاى ًیوغال ؽؾن تزای ٍرزی ّای هْز  -

 پیَعت(فزم هحل تحصیل ) زاًؾگاُ ٍ تحصیالت تىویلی آهَسؽی /هسیزهعاٍىتىویل فزم اعالم رتثِ تا تاییس  -

 گَاّی ٍ هغتٌسات عَاتك پضٍّؾی )زر صَرت ٍخَز( -

 

 توجه: 

و  علمی محرمانه از استادان دوره کارشناسیی فوق به همراه حداقل دو عدد توصیه نامه  مدارک کلیهه در روز مصاحب

 به کمیته مربوطه تحویل داده شود. اصل فیش واریسی 

عزوار ذاًن تزاسخاًی وارؽٌاط زفترز اعرتعساز زرذؾراى زاًؾرگاُ توراط       071-37279189زر صَرت ّزگًَِ عَال تِ ؽوارُ 

 حاصل ًوایس.



 

 

 

 

 "هعزفی ًاهِ هتماضیاى اعتعساز زرذؾاى ٍ هوتاس تزای ٍرز تِ همغع وارؽٌاعی ارؽس تسٍى آسهَى "
 (ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز)

 (59-59پذیرش برای سال )

 ای:هؾرصات ؽٌاعٌاهِ -1

 ......................................ًام پسر:...................       ..................ًام: ............................................     ًام ذاًَازگی:

 13..../........./........تارید تَلس:          هزز           سى         خٌظ: 

 ...................................ؽوارُ ؽٌاعٌاهِ: ...................................................       وس هلی:

 

 تعییي زرصس وارؽٌاعی: -2

  زرصس تزتز ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرزی 10خشء 

  زرصس ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرزی 20خشء 
 

 اعالعات زٍرُ تحصیلی وارؽٌاعی: -3

  :.............................گزایؼ    :....................................رؽتِ تحصیلی .............................................             ًام زاًؾگاُ:

 13...........عال ...................ًیوغال :تارید ٍرز تِ تحصیل

 فارغ التحصیل ذَاٌّس ؽس. 31/6/94/ حساوثز تا .....................................................تارید فارغ التحصیلی: 
 

 اعالعات ٍضعیت تحصیلی زاٍعلة:  -4

  رٍساًِ   عیت ًَع زٍرُ وارؽٌاعی: ؽثاًٍِض

 ٍاحس .............................تعساز ٍاحس گذراًسُ:                تزم .....................................تعساز تزهْای گذراًسُ:

       ........./..........هعسل

 .معدل کارشناسی تا پایان نیمسال ششم درج گردد*

 ًفز .......................تعساز زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرزی:  .................               ..رتثِ:

 رتبه برای کارشناسی پیوسته تا پایان نمیسال ششم درج گردد.*

 

 

 هْز ٍ اهضاء

 ىویلی زاًؾگاُهسیز اهَر آهَسؽی ٍ تحصیالت ت



 "زای ٍرز تِ همغع وارؽٌاعی ارؽس تسٍى آسهَى هعزفی ًاهِ هتماضیاى اعتعساز زرذؾاى ٍ هوتاس ت"
 (سایر دانشگاه هاویژه دانشجویان )

 (59-59)پذیرش برای سال 

 ای:هؾرصات ؽٌاعٌاهِ -5

 ................................ًام ذاًَازگی:............................................      ًام:.....................................       ًام پسر:......

 13تارید تَلس:..../........./........          هزز           خٌظ:          سى

 وس هلی:...................................................        ؽوارُ ؽٌاعٌاهِ:...................................

 

 تعییي زرصس وارؽٌاعی: -6

 ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرزی  زرصس تزتز 10خشء 

 

 اعالعات زٍرُ تحصیلی وارؽٌاعی: -7

 ایؼ:............................. ًام زاًؾگاُ:.............................................              رؽتِ تحصیلی:....................................    گز

 13.. عال...........تارید ٍرز تِ تحصیل: ًیوغال.................

 فارغ التحصیل ذَاٌّس ؽس. 31/6/94تارید فارغ التحصیلی: ...................................................../ حساوثز تا 
 نام دانشگاه کامل تایپ شود.* 

 

 اعالعات ٍضعیت تحصیلی زاٍعلة:  -8

 رٍساًِ   ٍضعیت ًَع زٍرُ وارؽٌاعی: ؽثاًِ 

 ذراًسُ:.....................................تزم                 تعساز ٍاحس گذراًسُ:............................. ٍاحستعساز تزهْای گ

 هعسل........../.........      

 .معدل کارشناسی تا پایان نیمسال ششم درج گردد*

 تِ ٍ ّن ٍرزی:....................... ًفزرتثِ:...................                 تعساز زاًؾدَیاى ّن رؽ

 رتبه برای کارشناسی پیوسته تا پایان نمیسال ششم درج گردد.*

 

 

 هْز ٍ اهضاء

 زاًؾگاٍُ تحصیالت تىویلی  آهَسؽیهعاٍى/هسیز

 


