
 1394دکتری  دانشجویان جدیدالورود پذیرشاطالعیه 

 دانشگاه صنعتی شیراز
**************************************************** 

 گردد.الم میبه شرح زیر اع پذیرش مربوط به مراحلدانشگاه صنعتی شیراز ،  1394سال  مقطع دکتری ضمن عرض تبریک وآرزوی موفقیت برای شما پذیرفته شدگان محترم    

 

 از طریق سایت "پذیرش غیرحضوری )اینترنتی("اول آن یعنی فرآیند  مرحله. که است "حضوری پذیرش"و  "پذیرش غیرحضوری )اینترنتی(" مرحلهدو  شامل پذیرشفرایند 

http://golestan.sutech.ac.ir فرماید. به دانشگاه مراجعه ل مدارکجهت تحوی در تاریخ ذیل شخص دانشجو می بایست در مرحله دوم گیرد.صورت می 

 )اینترنتی(  پذیرش غیر حضوری
 باشد.می 20/6/1394لغایت  11/6/1394از تاریخ  غیر حضوری )اینترنتی( پذیرشزمان  -1

 استفاده گردد. Internet Explorerاز مرورگر  فقط پذیرش غیر حضوریبرای انجام تمامی مراحل  -2

 های مربوط به سیستم گلستان را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.فونت "هانیازمندی"از طریق لینک  http://golestan.sutech.ac.irپس از ورود به سایت  -3

 جهت ورود به سیستم شناسه کاربری و گذر واژه هر دانشجو به شرح ذیل است: -4

+U941 شناسه کاربری: ه داوطلبیشمار  

 کد ملی گذر واژه:       

 باشد.  PDFو   JPG ،JPEG می تواند فرمت های فقط ها باشد و نوع فایلمیکیلوبایت  250 هر فایل در هنگام باالگذاری الکترونیکی مدارک حداکثر حجم -5

 که دانشجو می بایست باالگذاری نماید: یمدارک -6

  (ناپیوسته )برای دانش آموختگان دوره کارشناسی دوره کاردانیتصویر ریز نمرات رسمی یا غیر رسمی 

 کارشناسی ناپیوسته تصویر ریز نمرات رسمی یا غیر رسمی دوره کارشناسى یا 

 ارشد تصویر ریز نمرات رسمی یا غیر رسمی دوره کارشناسى 

 (ناپیوستهآموختگان دوره کارشناسی  )برای دانش تصویر گواهی موقت یا دانشنامه دوره کاردانی 

http://golestan.sutech.ac.ir/


 کارشناسی ناپیوسته تصویر گواهی موقت یا دانشنامه دوره کارشناسى یا 

 تصویر گواهی موقت یا دانشنامه دوره کارشناسى ارشد 

 تصویر از تمام صفحات شناسنامه  

 تصویر پشت و رو از کارت ملی 

 خدمت یا معافیت دائم جهت آقایان تصویر پشت و رو از کارت پایان 

 هد خدمت وظیفه عمومی برای دانشجویان متعهد به سازمانهای دولتیتصویر گواهی تع 

 با زمینه سفید جاری در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام رنگی اسکن عکس 

 برای دانشجویان دوره روزانه( تصویرمجوز ادامه تحصیل از محل کار جهت دانشجویان شاغل( 

 (دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد ایتصویر فرم تعهد معدل و تعداد واحدهای گذرانده )بر 

 (قادر به ارائه مدرک دوره کارشناسی ارشد نمی باشند الف )برای دانشجویانی که در زمان پذیرش تصویر فرم تعهد 

 تصویر فرم تعهد د  

  ه )برای دانشجویان دوره روزانه(تصویر فرم تعهد 

 باشد.وجود میاطالعیه م اینالف، د، ه در انتهای  تعهد فرم های

 ریال از طریق سیستم گلستان بصورت اینترنتی پرداخت گردد.   300000/-مبلغ  -7

 یابد:ه به شرح ذیل تغییر میژپس از تایید نهایی پذیرش غیرحضوری توسط دانشجو، شناسه کاربری و گذر وا -8

 شماره دانشجویی شناسه کاربری:

 کد ملی گذر واژه:
 

 پذیرش حضوری
 باشد:به شرح ذیل می حضوری پذیرشزمان  -1

 س تا الف  برای پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی از 12:30لغایت  9:00از ساعت  21/6/94 شنبه

 یتا   ش برای پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی از  15:30لغایت  13:30از  21/6/94 شنبه



 مراجعه فرمایید. دانشگاه صنعتی شیراز  -4کیلومتر   -مدرسبلوار  -شیراز به آدرس حضوری جهت پذیرش  -2

 مدارکی که دانشجو می بایست بصورت فیزیکی تحویل نماید: -3

 ا شورای عالی و ی پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت و فنآوری ، تحقیقات علوم ارشد مورد تایید وزارت( و اصل مدرک کارشناسی)لیسانس کارشناسی مدرک اصل

و  دوره کارشناسی ناپیوستهدانش آموختگان برای اصل مدرک کاردانی  .آن فتوکپی برگباشد و یک ( قید شده)لیسانس کارشناسی دوره معدل در آن که فرهنگی انقالب

 .آن فتوکپی برگیک

 توسط دانشگاه یا موسسه تایید شده گواهی اصل است باشند، الزملیسانس( نمیارشد )فوقکارشناسی کمدر اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته -1تبصره

 نمایند. لیسانس( را ارائهارشد )فوقمحل اخذ کارشناسی عالی آموزش

اند، الزم است معدل کل آزمون دانشجو بودهدر نام برای شرکت شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبتفارغ التحصیل می 31/6/94تا تاریخ  که شدگانیپذیرفته -2تبصره

فرم مخصوص درج و پس از تایید  درارشد توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی  31/6/93( تا تاریخ 20( تا )0)واحدهای گذرانده آنان براساس

 نام ارائه گردد.هنگام ثبته ول ذیربط بئسم

 یک نسخه از ریز نمرات دوره کاردانی  محل تحصیل. ر رسمی صادر شده توسط مرکز آموزش عالییک نسخه از ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی یا غی

 دوره کارشناسی ناپیوسته.دانش آموختگان برای 

 های مقاطع قبلی دانشجو. انشگاهآدرس دقیق پستی و کد پستی کلیه د 

 آنها. صفحات از تمام فتوکپی و کارت ملی و دو سری شناسنامه اصل 

 جاری در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس قطعه دوازده. 

 دوره دکتری  نام و شرکت در آزمون ورودینمای ثبتراه در دفترچه مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت ارائه مدرکی که«PHD »

 (.برادران کند )برای مشخص 1394متمرکز( سال )نیمه

 دولت. کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم 

 موسسه از محل مربوط اخذ و به شدگانتوسط پذیرفته 1394-95 تحصیلی سال اول نیمسال واحد برای باز انتخا های مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبلنامهمعرفی 

« یکن لم کان»آنان  خواهد آمد و قبولی عمل به ممانعت جاری تحصیلی سال دوم نام آنان برای نیمسالاز ثبت صورت در غیر اینگردد،  تحویل قبولی محل عالی آموزش

 گردد.می تلقی

 این سهمیه شامل نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری. ارائه معرفی

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و »، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت »، «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی شاغل در 



گردد. بنابر دستورالعمل اعالم شده از سوی معاونت محترم آموزشی های اجرایی منظور میو دستگاه« کاربردی –دانشگاه جامع علمی »، «نوردانشگاه پیام»، «غیردولتی

 باشد.های اجرایی مشمول استفاده از سهمیه مربیان نمیپژوهشی و دستگاه ها، کلیه مراکز آموزشیانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مربیان پیمانی د

 المللی )زبان ملی المللی بوده و با تأثیر مثبت نمره درس زبان ملی و یا بینشدگانی که دارای مدرک معتبر زبان ملی و یا بینآندسته از پذیرفتهTOLIMO,  MCHE, 

MSRT  المللیبین و یا TOEFL, IBT, IELTSنام ارائه نمایند. الزم به توضیح است که بایست اصل کارنامه نتیجه آزمون زبان را در زمان ثبتاند میشده( پذیرفته

 باشد. به پایان رسیدهنباید نام اعتبار آن در زمان ثبتاست. بنابراین المللی دو سال مدت اعتبار کلیه آزمونهای زبان ملی و یا بین
 

  فیش بانکی: 

  دانشگاه صنعتی شیراز به نام صندوق قرض الحسنه دانشجوئیبانک تجارت  5792911546به حساب جاری شماره واریز شده ریال  100000/-مبلغ 

 در صورت نیااز بارای خودتاان کپای تذکر: مبالغ فوق قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت است. اصل فیش بانکی در زمان ثبت نام از شما تحویل گرفته خواهد شد .

 تهیه نمائید.

  و در  دانشاجویی ان خوابگااهیبه عنوان علی الحساب اجاره بهای خوابگاه )فقط مخصوص متقاضدر روز ثبت نام جهت پرداخت )پرداخت اینترنتی( ریال  2000000/-مبلغ

ظیر خوابگاه و وام دانشجویی، تسویه حساب از اداره رفاه دانشگاه مقطع تحصیلی قبل الزامی . جهت استفاده از تسهیالت دانشجویی ن(واگذاری خوابگاه صورت وجود امکان

  است.

  رمز دوم اینترنتی ،کارتشماره  از طریقبوسیله کلیه کارت های بانکی عضو شتاب می باشد که  یاینترنت: پرداخت  1 نکته ،cvv2 کارت توساط دانشاجو  ءو  تاریخ انقضا

 انجام می گردد.

 ریال همراه داشته باشند. )پرداخت شاهریه  000/250/91: دانشجویان دوره پردیس خود گردان مقطع دکتری جهت پرداخت شهریه نیمسال اول میبایستی مبلغ  2ته نک

 فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد(
 

 :   شروع کالسها -د

  28/6/94شنبه 

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

 
 

 دانشگاه صنعتی شیرازو تحصیالت تکمیلی آموزشی  مدیر امور                                                                                                                     
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