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 تغوِ تعالی     
 هعاًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی

 کارشىاسی در مقطع کارشىاسی ارشد بدين آسمًن کتبی بزای ویمسال ايل اطالعیه پذیزش داوشجًیان ممتاس 

 49-49سال تحصیلی 

زر خْت اخزای آییي ًاهِ تغْیالت آهَسؽی زاًؾدَیاى هوتاس زٍرُ وارؽٌاعی تزای ٍرٍز تِ زٍرُ ّای تحصیلی 

ٍسارت علَم، تحمیمات ٍ  20/12/91هَرخ  239377/21ٍ ًاهِ ؽوارُ  13/4/91هَرخ  81523/21تاالتز تِ ؽوارُ 

فٌاٍری، زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس اس تیي زاًؾدَیاى هوتاس وارؽٌاعی زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس ٍ عایز زاًؾگاّْای 

اس  یپضٍّؾی ٍ اًدام هصاحثِ تعساز –ی پظ اس تزرعی هسارن علوهعتثز تز عثك هَارز هٌسرج زر ایي اعالعیِ 

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

 وارؽٌاعی هَرز لثَل گزایؼ -رؽتِ  زاًؾىسُ رزیف

 هٌْسعی تزق ٍ الىتزًٍیه 1

 الىتزًٍیه  -هٌْسعی تزق 

 ّا هٌْسعی تزق ولیِ گزایؼ

 راتزات هیساىه  -هٌْسعی تزق 

 هراتزات عیغتن  -هٌْسعی تزق 

 عیغتوْای لسرت ٍ اًزصی - لسرت  -هٌْسعی تزق 

الىتزًٍیه لسرت ٍ   - لسرت  -هٌْسعی تزق 

 هاؽیٌْای الىتزیىی

 وٌتزل -هٌْسعی تزق 

 هٌْسعی هىاًیه َّا فضا 2

 عزاحی وارتززی -هٌْسعی هىاًیه 
 هٌْسعی هىاًیه

 تثسیل اًزصی  -هىاًیه هٌْسعی 

 هٌْسعی َّافضا، هٌْسعی هىاًیه فضا آئزٍزیٌاهیه  -هٌْسعی َّا 

3 
هٌْسعی عوزاى ٍ هحیظ 

 سیغت

  عاسُ ّای ّیسرٍلیىی -هٌْسعی عوزاى 

  هىاًیه ذان ٍ پی  -هٌْسعی عوزاى 

  هٌْسعی سلشلِ -هٌْسعی عوزاى 

4 
هٌْسعی واهپیَتز ٍ فٌاٍری 

 اعالعات

ؽثىِ ّای  -( ITعی فٌاٍری اعالعات )هٌْس

 واهپیَتزی

هٌْسعی فٌاٍری  –هٌْسعی واهپیَتز 

 اعالعات

 هٌْسعی واهپیَتز )ًزم افشار( ًزم افشار  -هٌْسعی واهپیَتز 

 هٌْسعی واهپیَتز )هعواری( هعواری واهپیَتز -هٌْسعی واهپیَتز

 ریاضی 5

 ریاضی هحض آًالیش ریاضی -ریاضی هحض 

 ریاضی وارتززی هعازالت زیفزاًغیل -ی وارتززیریاض

 آًالیش عسزی –ریاضی وارتززی 
 ریاضی وارتززی

 تحمیك زر عولیات  -ریاضی وارتززی

 فیشیه 6
 فیشیه اتوی -فیشیه 

 الىتزًٍیه -فیشیه  فَتًَیه   - فیشیه

 ؽیوی هحض ؽیوی زارٍیی -ؽیوی  ؽیوی 7

8 

 
 هٌْسعی ؽیوی

 هٌْسعی ؽیوی
 ٌْسعی ؽیوی ولیِ گزایؾْاه

 گاس -هٌْسعی ؽیوی 

 هَاز علن هٌْسعی 9
 الىتزٍعزاهیه -عزاهیه -هٌْسعی هَاز 

 هٌْسعی هَاز ولیِ گزایؾْا
 ذَرزگی ٍ حفاظت اس هَاز -هٌْسعی هَاز 

 هٌْسعی صٌایع هٌْسعی صٌایع -هٌْسعی صٌایع  هٌْسعی صٌایع  10
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 ؽزایظ السم:

 ؽزایظ عوَهی:  الف(

 زارا تَزى صالحیت عوَهی خْت ازاهِ تحصیل

 ب( ؽزایظ اذتصاصی:

زاًؾدَیی تزای ٍرٍز تِ ّواى رؽتِ تزگشیسُ  –تزگشیسگاى رتثِ ّای اٍل تا پاًشزّن ًْایی الوپیاز ّای علوی  -1

 یا رؽتِ ّای هزتثظ، تا هعزفی زتیزذاًِ الوپیاز.

زعی وِ تِ لحاػ ؽؽٌاعی تا هعزفی هعاًٍت زاًؾدَیی ٍسارت، تِ وارزاًؾدَیاى ًوًَِ وؾَری زر زٍرُ  -2

 هیاًگیي ول ّن تزاس پاًشزُ زرصس تزتز زر تیي زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی زر زاًؾگاُ هتماضی تاؽٌس.

تزگشیسگاى رؽتِ ّای اٍل تا عَم خؾٌَارُ ّای هعتثز علوی )اس لثیل ذَارسهی، خَاى ذَارسهی، راسی ٍ  -3

یا سهیٌِ ای وِ زر آى تزگشیسُ ؽسُ اًس، تا هعزفی زر رؽتِ یا گزٍُ آهَسؽی هزتثظ تا عزح اتتىاری ذَز  فاراتی(

 زتیز ذاًِ ّز یه اس ایي خؾٌَارُ ّای تا هؾاروت حسالل عی ٍ پٌح زرصس.

 100زاًؾدَیاى زٍرُ وارؽٌاعی پیَعتِ، وِ پظ اس گذراًسى ؽؼ ًیوغال تحصیلی )تا گذراًسُ حسالل  -4

زر صس تزتز زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی ذَز تاؽٌس ٍ حساوثز س زرعی( تِ لحاػ هیاًگیي ول خشء زُ ٍاح

زر هست ّؾت ًیوغال تحصیلی زاًؼ آهَذتِ ؽًَس.)عثك فزم پیَعت هزتَط تِ گَاّی رتثِ هوتاسیي 

 وارؽٌاعی(

 100)تا گذراًسُ حسالل  ؽؼ ًیوغال تحصیلی ىٍرُ وارؽٌاعی پیَعتِ، وِ پظ اس گذراًسززاًؾدَیاى  -5

ٍاحس زرعی( تِ لحاػ هیاًگیي ول خشء تیغت زرصس تزتز زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی ذَز تاؽٌس ٍ 

ساوثز زر هست ّؾت ًیوغال تحصیلی زاًؼ آهَذتِ ؽًَس ٍ زارای رتثِ ّای وؾَری سیز زر آسهَى عزاعزی ح

 عاسهاى عٌدؼ تاؽٌس:

 ضی فیشیهزر گزٍُ آسهایؾی ریا 100رتثِ سیز  -

 زر گزٍُ آسهایؾی علَم تدزتی 100رتثِ سیز  -

 زر گزٍُ آسهایؾی علَم اًغاًی 50رتثِ سیز  -

 زر گزٍُ آسهایؾی ٌّز ٍ ستاى 20رتثِ سیز  -

ر تیي زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی زاًؾگاُ هحل ززٍرُ وارؽٌاعی ًاپیَعتِ وِ رتثِ اٍل زاًؾدَیاى  -6

زارای هیاًگیي ول حسالل ّفسُ تاؽس ٍ حساوثز زر چْار ًیوغال  تحصیل، وِ پظ اس عِ ًیوغال تحصیلی

 تحصیلی زاًؼ آهَذتِ ؽَز ٍ زر زٍرُ وارزاًی تِ لحاػ هیاًگیي خشء زُ زرصس تزتز تاؽٌس.

هحاعثِ زُ زرصس زاًؾدَیاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی حائش ؽزایظ زر ّز یه اس زٍرُ ّای پاییي تز ٍ تاالتز،  -7

 ٍرُ رٍساًِ ٍ ًَتت زٍم )ؽثاًِ( هحاعثِ هی ؽَز.زٍ هدوَع ظزفیتْای  تزاعاط ًیوغال ٍرٍزی

ٍرُ ّای ًیوِ حضَری ٍ هداسی زر صَرت زاؽتي ؽزایظ، صزفاً هی تَاًٌس زر ززاًؼ آهَذتگاى رتثِ اٍل  -8

 ًسُ اس تغْیالت پذیزػ تسٍى آسهَى تْزُ هٌس ؽًَس.ّواى زٍرُ ّا تا رعایت ؽزایظ زاًؾگاُ پذیز

ىغال پظ اس زاًؼ آهَذتگی ٍ صزفاً تزای یىثار زر ّز زٍرُ یوَل ایي آییي ًاهِ هی تَاًٌس تا افزاز هؾ -9

 تحصیلی اس تغْیالت هزتَط تْزُ هٌس ؽًَس.

 هسارن هَرز ًیاس : *

 اصل تماضا ًاهِ تىویل ؽسُ )فزم تماضا ًاهِ پیَعت ّویي اعالعیِ هی تاؽس(. -1
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 گَاّی هزتَط تِ رتثِ زاٍعلة)فزم هزتَط پیَعت ّویي اعالعیِ هی تاؽس(. -2

ٍ وارًاهِ ّؾت  89-90گَاّی ٍ هغتٌسات آهَسؽی )وارًاهِ ّفت ًیوغال تحصیلی تزای ٍرٍزیْای عال  -3

 (.88-89ًیوغال تحصیلی تزای ٍرٍزیْای عال 

 غتٌسات پضٍّؾی )زر صَرت ٍخَز(.هگَاّی ٍ  -4

 ز تَصیِ ًاهِ علوی اس اعتازاى زٍرُ وارؽٌاعی .حسالل زٍ عس -5

 ؽٌاعٌاهِ ٍ تصَیز وارت هلی )پؾت ٍ رٍ( توام صفحاتتصَیز  -6

  3*4عِ لغع عىظ  -7

زن )عیثا( تاًه هلی ؽعثِ ؽْ 2177173001002ریال تِ حغاب ؽوارُ  000/150فیؼ ٍاریشی هثلػ  -8

 اس )لاتل ٍاریش زر ولیِ تاًه ّای عزاعز وؾَر(ٍلیعصز تِ ًاهِ زرآهسّای اذتصاصی زاًؾگاُ صٌعتی ؽیز

مذارک الزم را بٍ َمراٌ فرم  81/2/93*دايطلبان ياجذ شرایط از تاریخ اوتشار ایه اطالعیٍ لغایت 

داوشگاٌ صىعتی  -بلًار مذرس -َای تکمیل شذٌ با پست سفارشی جُت بررسی بٍ آدرس: شیراز

 َای درخشان ارسال ومایىذ.دفتر استعذاد  58777-383صىذيق پستی   -شیراز

 

 0711-7279189ؽوارُ تواط خْت پاعرگَیی 

 

 

 

 معايوت آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی 

 داوشگاٌ صىعتی شیراز
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 بسمٍ تعالی                               
                                      حَسُ هعاًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی

 زفتز اعتعساز ّای زرذؾاى         

 

 

 در خًاست متقاضیا ن پذیزش تحصیل در مقطع کارشىاسی ارشد اس طزیق آییه وامه استعداد های درخشان فزم
 

 :مشخصات فردی(8

 ًام پسر ًام ٍ ًام ذاًَازگی
ؽوارُ 

 ؽٌاعٌاهِ

ؽوارُ عزیال 

 ؽٌاعٌاهِ
 هحل تَلس تارید تَلس  وسهلی

       

 

 :سًابك تحصیلی(2

 مغعه
رؽتِ 

 تحصیلی
 گزایؼ

 زاًؾگاُ

 هحل تحصیل 

عال 

 ؽزٍع

 عال

 فارغ التحصیلی 
 تعساز تزم هعسل رتثِ

تعساز ٍاحس 

 گذراًسُ

          وارزاًی

          وارؽٌاعی

 

 ( افتخارات ملی، برگسیذٌ شذٌ ي کسب رتب3ٍ

 عال وغة رتثِ رتثِ وغة ؽسُ خؾٌَارُ علوی یا الوپیاز

   

   

   

 

 الت علمی پژيَشی چاپ شذٌ:(مقا9

 سهاى چاج هحل چاج ًام ًؾزیِ عٌَاى رزیف

     

     

............ هتماضی اعتفاُ اس تغْیالت آئیي ًاهِ هزتَط تزای ثثت ًام زر رؽتِ ........................... .............ایٌداًة..................................

............................. هی تاؽن ٍ ضوي تاییس هغالة فَق، تعْس هی ًواین زر صَرت ایزاز ٍ یا ًمصی زر هغالة ٍ هسارن گزایؼ .................

 ارائِ ؽسُ ٍخَز زاؽتِ تاؽس، عَالة ًاؽی اس آى را تپذیزم.

  .............................................................................................................................آزرط هحل عىًَت: .....................................................................
 ......................................... ؽوارُ تلفي تواط:

 ........................................... ؽوارُ تلفي ّوزاُ:

 م ذاًَازگی..................................................ًام ٍ ًا

 تارید..................................... اهضاء ...................................
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 بسمٍ تعالی                                                        

                                  حَسُ هعاًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی    

 زفتز اعتعساز ّای زرذؾاى         
 
 

 فزم گَاّی رتثِ
 .........اس: هعاًٍت آهَسؽی ٍتحصیالت تىویلی زاًؾگاُ: ..................................................................................

 ًؾگاُ صٌعتی ؽیزاستِ: هعاًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی زا

 

........................... تِ ؽوارُ ؽٌاعٌاهِ تسیٌَعیلِ گَاّی هی ؽَز آلای / ذاًن ...................................................... فزسًس .............................

... .............................. هتَلس ........................................................ زاًؾدَی ٍرٍزی ًیوغال ................................................... وسهلی ..................

 .......................... همغع ..عال تحصیلی........................ رؽتِ................................................. گزایؼ ..............................

 

وارؽٌاعی پیَعتِ تا گذراًسى ...................... ٍاحس زرعی تا پایاى تزم ؽؾن 

 

 عَمپیَعتِ تا گذراًسى ...................... ٍاحس زرعی تا پایاى تزم ًاوارؽٌاعی 

 

یاى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍزی )هدوَع زٍرُ رٍساًِ ٍ ؽثاًِ( رتثِ ........ را احزاس ٍ وغة هعسل ............... زر تیي .............. ًفز اس زاًؾدَ

ًوَزُ ٍ تأییس هی گززز وِ ًاهثززُ خشء زُ زرصس تزتز زاًؾدَیاى هی تاؽس ٍ عی ............... ًیوغال تحصیلی ؽسُ اعت / ذَاّس 

 ؽس.

 

 

 هْز ٍ اهضاء                                                                  هْز ٍ اهضاء                                              

 آهَسػ زاًؾگاُ                                                                                     هعاٍى آهَسؽی زاًؾگاُ                

 )تزای زاٍعلثاى عایز زاًؾگاّْا(                                                         )تزای زاًؾدَیاى زاًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس(       


