
 1393سال  كارشناسیهقطع اطالعیه ثبت نام پذیزفته شدگاى 

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

داًشگاُ صٌؼتی  مارشٌاسیهقطغ هحتزم پذیزفتِ شذگاى ٍ آرسٍی هَفقیت بزای شوا ضوي ػزض تبزیل  

 گزدد . ز اػالم هیسیتشنیل پزًٍذُ بِ شزح ، هَارد هزبَط بِ ثبت ًام  شیزاس 

 سهاى ثبت نام : -الف

 ستا  الف بزای پذیزفتِ شذگاى با حزف اٍل ًام خاًَادگی اس 12:00لغایت  9:00اس ساػت  24/6/93 شنبهدو 

 ی تا  شبزای پذیزفتِ شذگاى با حزف اٍل ًام خاًَادگی اس  16:00لغایت  13:30اس ساػت  24/6/93 شنبهدو 

  داًشگاُ صٌؼتی شیزاس  4بلَار هذرس  میلَهتز  شیزاس هكاى ثبت نام : - ب

  : هدارك السم - ج

 قبل آى بزای داٍطلباى ًظام قذین اصل ٍ یل ًسخِ فتَمپی ریش ًوزات ٍ دیپلن ماهل هتَسطِ ٍ سِ سال ها -1

زای قبل آى ب ینسالِ پیش داًشگاّی ٍ سِ سال ها ٓاصل ٍ یل ًسخِ فتَمپی گَاّیٌاهِ ٍ ریش ًوزات پایاى دٍر -2

 داٍطلباى ًظام جذیذ

  اصل ٍ یل  بزه فتَمپی اس توام صفحات  شٌاسٌاهِ ػنسذار -3

 تْیِ شذُ در سال جاری جذیذ با سهیٌِ رٍشي  3×  4قطؼِ ػنس  12 -4

 فتَمپی مارًاهِ اًتخاب رشتِ  -5

 اصل حنن هزخصی ساالًِ ٍ یا هَافقت متبی ٍ بذٍى قیذ ٍ شزط اس ساسهاى هتبَع بزای مارهٌذاى دٍلت -6

)بزای  راٌّوای آسهَى سزاسزی 1دفتزچِ شوارُ ا تَجِ بِ ینی اس بٌذّای هٌذرج در رك ًظام ٍظیفِ باارائِ هذ -7

 بزادراى(

 :فیش باًنی  -8
باًل هلیی بیِ ًیام حسیاب درآهیذّای       2177173001002اب شوارُ حسبِ ٍاریش شذُ ریال  300000/-هبلغ  :8-1

 (تشنیل پزًٍذُ ٍ ...  ،بابت مارت داًشجَئی ی اهَر رفاّی) اختصاصی داًشگاُ صٌؼتی شیزاس

بیِ ًیام صیٌذٍر قیزض     باًل تجارت  5712111546بِ حساب جاری شوارُ ٍاریش شذُ ریال  100000/-هبلغ  :8-2

 ی شیزاسداًشگاُ صٌؼت الحسٌِ داًشجَئی

اجارُ بْیای خَابگیاُ   در رٍس ثبت ًام جْت پزداخت بِ ػٌَاى ػلی الحساب ریال  1500000/-هبلغ ّوزاُ داشتي  -9

 ( ٍ در صَرت ٍجَد اهناى ٍاگذاری خَابگاُ داًشجَیی فقط هخصَص هتقاضاى خَابگاُ)

  21/6/13شٌبِ رٍس :   شزوع كالسها -د

  اس هزاجعه به هحل ثبت نام تهیه فزهائید . تذكز ههن: لطفاً كلیه هدارك فوق را قبل
 دانشگاه صنعتی شیزاس و تحصیالت تكویلی  آهوسشیعاوى ه                                                                                 


