
  1393 سال كارشناسي ارشداطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان 
  دانشگاه صنعتي شيرازواحد پرديس 

**************************************************** 

تشـكيل   و وارد مربوط به ثبت ناممكارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شيراز ،  مقطع 93-94تحصيلي  ضمن عرض تبريك وآرزوي موفقيت براي شما پذيرفته شدگان محترم سال    
  پرونده به شرح زير اعالم مي گردد.

   زمان ثبت نام : - الف
  ث  تا الف براي پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي از 12:00لغايت  9:00از ساعت  22/6/93 بهشن
  س  تا ج  نوادگي ازبراي پذيرفته شدگان با حرف اول نام خا  16:00لغايت  13:30از ساعت  22/6/93 بهشن
  ك تا  ش براي پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي از 12:00لغايت  9:00از ساعت  23/6/93 بهشنيك
  ي تا  گ براي پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي از  16:00لغايت  13:30از  23/6/93 بهشنيك
   مكان ثبت نام :  - ب

  دانشگاه صنعتي شيراز  -4كيلومتر   -بلوار مدرس -شيراز
  : مدارك الزم - ج
يك بـرگ فتـوكپي   بعالوه يا شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد  مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وكارشناسي اصل مدرك  -1

   . آن  فتوكپي  برگ يكو دوره كارشناسي ناپيوسته دانش آموختگان  براياصل مدرك كارداني  .آن
توسط دانشگاه يا مؤسسـه آمـوزش عـالي    ) فرم معدل(پذيرفته شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي نمي باشند، الزم است اصل گواهي تأئيد شده  -* تبصره 

قيـد شـده   " باشد ئيد وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري يا شوراي عالي انقالب فرهنگي ميتااشتغال به تحصيل نامبرده مورد " عبارت را ارائه نمايند كه در آن  محل اخذ  كارشناسي
  درج شده است). (اين فرم در اطالعيه اعالم اسامي  پذيرفته شدگان نهايي آزمون تحصيالت تكميلي. باشد 

گان كارشناسي ناپيوسته) رسمي يا غير رسمي صـادر شـده توسـط مركـز آموزشـي      كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي دانش آموختخه از ريز نمرات دوره كارشناسي (يك نس -2
  .محل تحصيل



  .تهيه شده در سال جاري سفيدزمينة  با 3×4قطعه عكس تمام رخ رنگي دوازده -3
   .و دو سري فتوكپي از آن كارت ملي و دو سري فتوكپي از تمام صفحات آنها، اصل شناسنامه -4
  هاي مقاطع قبلي دانشجو.آدرس دقيق پستي و كد پستي كليه دانشگاه -5
مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك آزمون ورودي تحصيالت تكميلي ( دوره هـاي كارشناسـي    »مقررات وظيفه عمومي«مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند  -6

  .برادران ) مخصوصمشخص كند.( 1393ارشد ناپيوسته داخل ) سال 
  گواهي احراز كسب رتبه اول از دانشگاه مبدأ براي پذيرفته شدگاني كه از امتياز رتبه اول استفاده نموده اند. -7
  بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت . حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و -8
  :فيش بانكي  -9
بابت كـارت دانشـجوئي ـ امـور     (بانك ملي به نام حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شيراز  2177173001002اب شماره حسبه واريز شده ريال  300000/-مبلغ  :9-1

  )تشكيل پرونده و ...  ،رفاهي
  ي شيرازدانشگاه صنعت به نام صندوق قرض الحسنه دانشجوئيبانك تجارت  5792911546به حساب جاري شماره واريز شده ريال  100000/-مبلغ  :9-2

  تهيه نمائيد.كپي راي خودتان در صورت نياز باصل فيش بانكي در زمان ثبت نام از شما تحويل گرفته خواهد شد. 
 به همراه داشتن كارت بانكي جهت پرداخت الكترونيكي شهريه از طريق اينترنت مطابق جدول زير: - 3- 9

  باشد.كليه مبالغ به ريال مي
  (هر واحد) نظري شهريه متغير دروس  )شهريه ثابت (هر نيمسال تحصيلي

475/602/17  495/520/3  
 
  

  تذكر مهم: لطفاً كليه مدارك فوق را قبل از مراجعه به محل ثبت نام تهيه فرمائيد .
 دانشگاه صنعتي شيرازو تحصيالت تكميلي آموزشي  ر امورمدي                                                                                                                    


