
 1393 سالدکتزی اطالعیه ثبت نام پذیزفته شدگان 

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

تِ ضرط  ظیرط    تطٌیل پطًٍسَُاضز هطتَط تِ ثثت ًام زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظ ، ه طیتزًهوغغ  1393ضوي ػطؼ تثطیي ٍآضظٍی هَكویت تطای ضوا پصیطكتِ ضسگاى هحتطم سال     

 اػالم هی گطزز.

  سهان ثبت نام : -الف
 س تا الق  تطای پصیطكتِ ضسگاى تا حطف اٍل ًام ذاًَازگی اظ 12:00لـایت  9:00اظ ساػت  24/6/93 بهدوشن

 یتا   ش تطای پصیطكتِ ضسگاى تا حطف اٍل ًام ذاًَازگی اظ  16:00لـایت  13:30اظ  24/6/93 بهدوشن

 هکان ثبت نام :  - ب
 زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظ  -4ًیلَهتط   -تلَاض هسضس -ضیطاظ 

 : هدارک السم - ج

ٍ یا ضَضای ػالی   پعضٌی  ٍ آهَظش  ، زضهاى تْساضت  یا ٍظاضت  ٍ كٌأٍضی  ، تحویوات  ػلَم  اضضس هَضز تاییس ٍظاضت ( ٍ اغل هسضى ًاضضٌاسی )لیساًس  ًاضضٌاسی  هسضى  اغل -1

  تطٍ ٍ یي زٍضُ ًاضضٌاسی ًاپیَستِزاًص آهَذتگاى  تطایاغل هسضى ًاضزاًی  . آى  كتًَپی  تطٍ تاضس ٍ یي  ( هیس ضسُ )لیساًس  ًاضضٌاسی  زٍضُ  هؼسل  زض آى  ًِ  كطٌّگی  اًوالب

 . آى  كتًَپی

  ػالی  آهَظش  تَسظ زاًطگاُ یا هَسسِ  تاییس ضسُ  گَاّی  اغل  است  س، الظمتاضٌ لیساًس( ًوی اضضس )كَم ًاضضٌاسی  هسضى  اغل  اضائِ  هازض تِ  زالیلی  تِ  ًِ  ضسگاًی پصیطكتِ -1 تثػطُ

 ًوایٌس.  لیساًس( ضا اضائِ اضضس )كَم هحل اذص ًاضضٌاسی

ًس، الظم است هؼسل ًل ٍاحسّای ا آظهَى زاًطجَ تَزُزض ًام تطای ضطًت  ضًَس، تِ ػثاضت زیگط زض ظهاى ثثت كاضؽ التحػیل هی 31/6/93تا تاضید   ًِ  ضسگاًی پصیطكتِ -2 تثػطُ

ِ زض كطم هرػَظ زضج ٍ پس اظ تاییس هسٍَل شیطتظ تاضضس تَسظ هَسسِ آهَظش ػالی هحل كاضؽ التحػیلی زٍضُ ًاضضٌاسی  31/6/92( تا تاضید 20( تا )0 ) گصضاًسُ آًاى تطاساس

 ًام اضائِ گطزز. ٌّگام ثثت



 ًاضزاًی تطاییي ًسرِ اظ ضیع ًوطات زٍضُ  .هحل تحػیل ط ضسوی غازض ضسُ تَسظ هطًع آهَظش ػالیضسوی یا ؿیسی اضضس ٍ ًاضضٌایي ًسرِ اظ ضیع ًوطات زٍضُ ًاضضٌاسی  -2

 زٍضُ ًاضضٌاسی ًاپیَستِ.زاًص آهَذتگاى 

 ّای هواعغ هثلی زاًطجَ. آزضس زهین پستی ٍ ًس پستی ًلیِ زاًطگاُ -3

 آًْا.  غلحات  ظ تواما  كتًَپی  ٍ ًاضت هلی ٍ زٍ سطی  ضٌاسٌاهِ  اغل -4

 . جاضی  زض سال  ضسُ  تْیِ 3×4  ضخ  توام  ػٌس  هغؼِ زٍاظزُ -5

« Ph.D.»زٍضُ زًتطی   ًام ٍ ضطًت زض آظهَى ٍضٍزی ضاٌّوای ثثت  زض زكتطچِ  هٌسضج  «ػوَهی  ٍظیلِ  هوطضات»تٌس   تِ  ضا تا تَجِ  ٍظیلِ  ًظام  ٍضؼیت  اضائِ هسضًی ًِ -6

 (. تطازضاى  ًٌس )تطای  هطرع 1393ال هتوطًع( س )ًیوِ

 زٍلت.  ًاضهٌساى  تطای  هتثَع  هیس ٍ ضطط ساظهاى  ٍ تسٍى  ًتثی  یا هَاكوت  ساالًِ  هطذػی  حٌن -7

  هَسسِ  اظ هحل هطتَط اذص ٍ تِ  سگاىض تَسظ پصیطكتِ 1393-94  تحػیلی  سال  اٍل  ًیوسال  ٍاحس تطای  اظ اًتراب  ّای هصًَض زض شیل الظم است حساًثط تا هثل ًاهِ هؼطكی -8

  تلوی« یٌي  لن  ًاى»آًاى   ذَاّس آهس ٍ هثَلی  ػول  تِ  هواًؼت  جاضی  تحػیلی  سال  زٍم  ًام آًاى تطای ًیوسال اظ ثثت  غَضت  زض ؿیط ایي گطزز،    تحَیل  هثَلی  هحل  ػالی  آهَظش

 گطزز. هی

ذَاّس   اضسال  ضسگاى  پصیطكتِ  هحل هثَلی  آهَظش ػالی  هَسسِ  شیطتظ تغَض یٌجا تِ  تَسظ اضگاًْای 6-1ضزیق   هطتَط تِ  ّای  ُ، گَاّیضس  اًجام  ّای ّواٌّگی  تطاساس - تثػطُ

 ضس.

تاضس   زض آى هیس ضسُ  هصًَض ًِ  اًْایاضگ  اظ ضٍسای  جْازًطاٍضظی تا اهضاء ٍ هْط ّطیي  ٍ یا ٍظاضت  اسالهی  سپاُ پاسساضاى اًوالب  ًاهِ ضسوی اظ ستاز هطتطى هؼطكی -8-1

  آهَظش  زاًطگاّْا ٍ هَسسات  تِ  تسیجی  ٍ جْازگطاى زاٍعلة  ٍضٍز ضظهٌسگاى  تطای  ایجاز تسْیالت  هاًَى  اجطایی  ًاهِ زض آییي  آى  گاًِ 4  ّای ٍ تثػطُ 1  هازُ  تِ  تا تَجِ  زاٍعلة

 تاضس. هی  ضظهٌسگاى  اظ سْویِ  هصًَض ٍاجس ضطایظ استلازُ  ًاهِ زض آییي  ٍ سایط ضطایظ هٌسضج  ػالی

اًوالب اسالهی ٍ ستاز ًل اهَض آظازگاى تحت ػٌَاى تٌیاز ضْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى تِ اعالع تا تَجِ تِ ازؿام اضگاًْای تٌیاز ضْیس اًوالب اسالهی، تٌیاز هستضؼلاى ٍ جاًثاظاى  ر2ر8

ًام  تاضٌس ٍ هالى ػول تطای ثثت ًاهی ًوی ًام هلعم تِ اضائة تأییسیِ سْویِ ثثت ضساًس زض ظهاى ثثت اًس هی ضسُ  آى زستِ اظ زاٍعلثاًی ًِ تا استلازُ اظ سْویِ ضظهٌسگاى پصیطكتِ

 تاضس. ّای اضسالی تِ هؤسسات هی ٌَاى زضج ضسُ زض لیستّواى ػ

ایي سْویِ ضاهل ًاهِ ضسوی هثٌی تط ٍاجس ضطایظ تَزى تطای استلازُ اظ اهتیاظ ٍیژُ هطتیاى ضسوی هغؼی ٍ ضسوی آظهایطی ٍظاضت ػلَم، تحویوات ٍ كٌّأٍضی.  اضائِ هؼطكی -8-3

هَسسات آهَظش ػالی ؿیطاًتلاػی ٍ »، «ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضٌی»، «لَم، تحویوات ٍ كٌّاٍضیٍظاضت ػ»هطتیاى ضسوی هغؼی ٍ ضسوی آظهایطی ضاؿل زض 



گطزز. تٌاتط زستَضالؼول اػالم ضسُ اظ سَی هؼاًٍت هحتطم آهَظضی ٍظاضت  ّای اجطایی هٌظَض هی ٍ زستگاُ« ًاضتطزی –زاًطگاُ جاهغ ػلوی »، «ًَض زاًطگاُ پیام»، «ؿیطزٍلتی

 تاضس. ّای اجطایی هطوَل استلازُ اظ سْویِ هطتیاى ًوی پژٍّطی ٍ زستگاُ ّا، ًلیِ هطاًع آهَظضی تحویوات ٍ كٌأٍضی هطتیاى پیواًی زاًطگاُػلَم، 

ٍ یا   TOLIMO,  MCHE, MSRT)ظتاى هلی الوللی  الوللی تَزُ ٍ تا تأثیط هثثت ًوطُ زضس ظتاى هلی ٍ یا تیي ضسگاًی ًِ زاضای هسضى هؼتثط ظتاى هلی ٍ یا تیي آًسستِ اظ پصیطكتِ -9

ًام اضائِ ًوایٌس. الظم تِ تَضیح است ًِ هست اػتثاض ًلیِ آظهًَْای ظتاى  تایست اغل ًاضًاهِ ًتیجِ آظهَى ظتاى ضا زض ظهاى ثثت اًس هی ضسُ ( پصیطكتTOEFL, IBT, IELTSِ الوللی تیي

 تِ پایاى ضسیسُ تاضس.ًثایس ًام اػتثاض آى  زض ظهاى ثثتاست. تٌاتطایي الوللی زٍ سال  هلی ٍ یا تیي

 :كیص تاًٌی  -10

تاتت ًاضت زاًطرجَئی ر اهرَض    )زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظ تاًي هلی تِ ًام حساب زضآهسّای اذتػاغی  2177173001002تِ حساب ضواضُ ٍاضیع ضسُ ضیال  300000/-هثلؾ  :10-1

 (ضكاّی  تطٌیل پطًٍسُ ٍ ...

 زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظ تِ ًام غٌسٍم هطؼ الحسٌِ زاًطجَئیتاًي تجاضت  5792911546تِ حساب جاضی ضواضُ ٍاضیع ضسُ ل ضیا 100000/-هثلؾ  :10-2

 وائیس.تْیِ ًًپی طای ذَزتاى زض غَضت ًیاظ تاغل كیص تاًٌی زض ظهاى ثثت ًام اظ ضوا تحَیل گطكتِ ذَاّس ضس. . استپطزاذت زض ًلیِ ضؼة تاًي تجاضت تصًط: هثالؾ كَم هاتل 

ُ یكوظ هرػَظ هتواض)اجاضُ تْای ذَاتگاُ تِ ػٌَاى ػلی الحساب زض ضٍظ ثثت ًام جْت پطزاذت ضیال  1500000/-هثلؾ زاضتي  ّوطاُ -11 ٍ زض غرَضت   زاًطرجَیی  اى ذَاتگرا

  اظ ازاضُ ضكاُ زاًطگاُ هوغغ تحػیلی هثل العاهی است.. جْت استلازُ اظ تسْیالت زاًطجَیی ًظیط ذَاتگاُ ٍ ٍام زاًطجَیی، تسَیِ حساب (ٍاگصاضی ذَاتگاُ ٍجَز اهٌاى

تاًي هلی تِ ًام حساب زضآهسّای اذتػاغی زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظ هرػَظ پصیطكتِ ضسُ گراى ًَترت    2177173001002ضیال ٍاضیع تِ حساب ضواضُ  82500000هثلؾ  -12

 زٍم

   : شزوع کالسها -د

  29/6/93شنبه 

 فوق را قبل اس هزاجعه به هحل ثبت نام تهیه فزهائید . تذکز ههن: لطفاً کلیه هدارک

 

 

 زاًطگاُ غٌؼتی ضیطاظٍ تحػیالت تٌویلی آهَظضی  هسیط اهَض                                                                                                                     


