
 

  1401-1402یلی اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان میهمانی سال تحص
 

سال تحصیلی در (عادي/دائم) و انتقالی  میهمانیضمن عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان         
و مکان به زمان نا گردد. ضممربوط به پذیرش و ثبت نام به شرح زیر اعالم می مراحلصنعتی شیراز  دانشگاه  1401-1402

 شرح ذیل می باشد.
 

 زمان انجام فعالیت عنوان فعالیت ردیف
 1401 /19/6شنبه  پذیرش دانشجویان مهندسی برق 1
 6/1401/ 20یکشنبه  پذیرش دانشجویان مهندسی کامپیوتر 2
 6/1401/ 21دوشنبه  دانشجویان مهندسی صنایعپذیرش  3

 صنعتی شیراز ، دانشگاه صنعتی شیراز، امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه4شیراز، بلوار مدرس، کیلومتر  مکان پذیرش
 
 مراجعه حضوري و تحویل مدارك ذیل:-1

 فرم میهمانی که در آن واحدهاي درسی به تائید دانشگاه مبدأ رسیده است •

 ارایه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید) •

 ارایه اصل کارت ملی و کپی آن (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید) •

 (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید)جاري در سال شده تهیهزمینه سفید  3×4 رخ تمام عکس قطعهشش  •

 صوص دانشجویان میهمان عادي)(مخ 1فرم تکمیل شده شماره  •

 (مخصوص دانشجویان میهمان دائم) 2فرم تکمیل شده شماره  •

 (مخصوص دانشجویان میهمان انتقال دائم) 3فرم تکمیل شده شماره  •

 فرم ها به پیوست است.

 دریافت شناسه کاربري و گذر واژه جهت ورود به سیستم گلستان-2

امور آموزشی و تحصیالت دانشگاه صنعتی شیراز به دانشجو تحویل داده می شناسه کاربري و گذر واژه توسط کارشناسان 
 شود.

 چند نکته: 

  منظور از سیستم گلستان همان سیستم نرم افزار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است که از
 قابل دسترسی است.  http://golestan.sutech.ac.ir طریق سایت

 از مرورگر در زمان استفاده از سیستم گلستان فقط Internet Explorer  نماییداستفاده. 

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


 

 

 

  پس از ورود به سایتhttp://golestan.sutech.ac.ir  هاي مربوط فونت "هانیازمندي"از طریق لینک

 روي کامپیوتر خود نصب نمایید.به سیستم گلستان را بر 

 واریز کردن هزینه ها -3
 پرونده  ریال بابت تشکیل 000/320/1کردن مبلغ واریز  •
 زیر: مطابق جدول 1401-1402نیمسال اول سال تحصیلی ثابت و متغیر واریز کردن شهریه  •

 شهریه متغیر 
 شهریه ثابت 
(هر نیمسال 

 تحصیلی)

 عمومی 
(هر واحد 

 درسی)

 پایه نظري 
(هر واحد 

 درسی)

اصلی و 
 تخصصی

(هر واحد 
 درسی)

 دروس عملی
(هر واحد 

 درسی)

 پروژه
 (هر واحد)

000/800/4 
 ریال

000/900 
 ریال

000/900 
 ریال

000/900 
 ریال

000/900 
 ریال

000/560/1 
 ریال

 

پرداخت ها به صورت اینترنتی و توسط دانشجو انجام می پذیرد. لذا الزم است دانشجو در روز پذیرش کارت بـانکی، رمـز  نکته:
 آن را به همراه داشته باشد. cvv2دوم، تاریخ انقضا و 

 
 امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  تکمیل فرم تعهد در حضور کارشناسان -4
 انتخاب واحد -5

و شخص دانشجو از طریق سیستم گلستان نسبت به اخذ  باشدمی 23/6/1401لغایت  22/6/1401تاریخ واحد از اب زمان انتخ
 .می باشد 27/6/1401شنبه یک کالس ها روزواحدها اقدام می نماید. ضمنا زمان شروع 

 
 
 
 
 

 مدیریت  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز
 

 

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

