
 

 ورودي جدید مقطعپذیرش دانشجویان درخصوص اطالعیه دومین 
 1399سال  دکتري

 
به ، دانشگاه صنعتی شیراز 1399مقطع دکتري سال ضمن عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان محترم     

به مراحل ذیل انجام با توجه  12/8/99دوشنبه لغایت  6/8/1399شنبه سه روز ز اشما عزیزان پذیرش  رساند کهاستحضار می 
 می پذیرد.

 گلستان یستمورود به س -1

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

شناسه کاربري و گذر واژه هر  تر خود نصب نمایید.هاي مربوط به سیستم گلستان را بر روي کامپیوفونت "هانیازمندي"لینک 
 دانشجو جهت ورود به سایت گلستان به شرح ذیل می باشد.

  با آزمون: دکتريپذیرفته شدگان 

 991uبیشناسه کاربري:      شماره داوطل
 گذر واژه:              شماره ملی

پذیرش غیرحضوري توسط دانشجویان پذیرفته شده با آزمون، شناسه کاربري و گذر واژه به شرح ذیل تغییر  تایید نهاییپس از 
 یابد:می

 شناسه کاربري:         شماره دانشجویی
 گذر واژه:              شماره ملی

 
  بدون آزمون (استعداد هاي درخشان): دکتريپذیرفته شدگان 

 سنامهشماره شناuشناسه کاربري:      

 گذر واژه:              شماره شناسنامه
  

 بارگذاري مدارك در سیستم گلستان-2
هاي تواند فرمتها فقط میباشد و نوع فایلمیکیلو بایت  250 در هنگام بارگذاري الکترونیکی مدارك حداکثر حجم هر فایل 

JPG ،JPEG   وPDF  .گلستان مدارك مورد نیاز را بارگذاري نماید.دانشجو می بایست  پس از ورود به سیستم  باشد 
 نکته: چند 
 می بایست اطالعات مربوط به دوره کاردانی (نام دانشگاه، معدل و سال  کارشناسی ناپیوستهآموختگان دوره  دانش

 ورود) را به طور کامل در سیستم گلستان وارد نمایند.

  هزینه ثبت نام پرداخت نمایند. یال بابت ر 000/900مبلغ تمامی دانشجویان محترم می بایست 
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  ست عالوه بر هزینه ثبت نام، مبلغ شگاهی و نوبت دوم الزم ا شجویان دوره هاي پردیس دان ریال  000/000/100دان
داخت نمایند. پرداخت هزینه ها بصورت اینترنتی و از طریق پر 1399-1400بابت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 

 می پذیرد. سیستم گلستان انجام

 و تشکیل کالس هاواحد انتخاب -3
 

 دانشجو می بایست جهت انتخاب واحد در سیستم گلستان مراحل ذیل را انجام دهد. 3-1
شاوره در ارتباط با اخذ  3-1-1 شجو جهت دریافت م صیلی دان سال تح سال اول  به  1399-1400دروس مورد نظر در نیم

 لینک هاي ذیل مراجعه نماید. 
 

 لینک دانشکده نام رشته
شماره تماس 

 دانشکده

 http://eee.sutech.ac.ir/fa/node/787 مهندسی برق(کلیه گرایش ها)
071-37264121 

 

 http://cee.sutech.ac.ir/fa/node/514 071-37277656 مهندسی عمران و محیط زیست(کلیه گرایش ها)
 

 http://itc.sutech.ac.ir/fa/node/741 071-37261391 کامپیوتر و  فناوري اطالعات(کلیه گرایش ها) مهندسی
 

 http://mae.sutech.ac.ir/fa/node/518 مهندسی مکانیک و هوافضا(کلیه گرایش ها)
071-37264102 

 

 http://mse.sutech.ac.ir/fa/node/443 مهندسی و علم مواد(کلیه گرایش ها)
071-37354520 

 

 http://math.sutech.ac.ir/fa/node/544 ریاضی(کلیه گرایش ها)
071-37261392 

 

 http://che.sutech.ac.ir/fa/node/489 071-37354508 شیمی (کلیه گرایش ها)
 

 
ستان و انتخاب واحد به  3-1-2 ستم گل سی ستفاده از  ست جهت دریافت راهنماي ا شجو می بای شاوره، دان پس از انجام م

 لینک
http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdf 

 مراجعه نمایید.
شجو باید  3-1-3 شنبه دان سبت به اخذ و ثبت  14/8/99لغایت چهارشنبه  10/8/99از روز  به سیستم گلستان مراجعه و ن

 دروس مورد نظر اقدام نماید.
گلســتان از دروس ثبت شــده و برنامه  ســتمیســ در 88و  78گزارش هاي  به با مراجعه تواندی شــخص دانشــجو م 3-1-4

  ها مطلع شود. شرکت در کالس يخود برا یهفتگ
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شروع  2-3 شنبه زمان  صورت مجازي برگزار می گردد. جهت می  17/8/99کالس ها  ضمنا کالس هاي نیمسال اول به  شد.  با

ـــرکت در کالس هاي مجازي به لینک  ـــمت https://moodle.sutech.ac.irدریافت راهنماي ش اعالنات  تابلو قس

 مراجعه فرمایید.

 معافیت تحصیلی -4

 مشمولین محترم نظام وظیفه الزم است مطابق با موارد ذیل اقدام نمایند. 
 در ابتدا درخواست معافیت تحصیلی تایید شده توسط امور آموزشی دانشگاه به ایمیل دانشجو ارسال می شود.  4-1

به  99 ورودي سالآزمون دکتري تبصره: آدرس ایمیل دانشجو همان آدرسی است که توسط دانشجو در هنگام ثبت نام در 
 amoozesh@sutech.ac.irسازمان سنجش ارسال شده است. درصورت هرگونه تغییر در آدرس ایمیل موارد را به 

 ایمیل فرمایید. 
نت خود مراجعه شهرستان محل سکو 10دانشجو موظف است از این درخواست پرینت تهیه نماید و سپس به پلیس+ 4-2

 نماید.
(ارسال و تایید مدارك  18090دانشجو می بایست پاسخ مکتوب دریافت شده از مرجع ذیصالح را در پردازش به شماره  4-3

 پرونده دانشجو) در قسمت مربوطه بارگذاري نماید. 
 لقی می گردد.درصورت عدم انجام مراحل مربوط به نظام وظیفه، قبولی دانشجویان مشمول کان لم یکن ت 4-4

 ثبت اطالعات مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی -5
اطالعات مربوط   /3167https://azmoon.sutech.ac.ir/register/new دانشــجویان محترم می بایســت با مراجعه به لینک

شجویی و فرهنگی را ث ضمنا به امور دان شجو ژهیو دانش بهار برنامه ژهیوبت نمایند.   پنجشنبه روز در یلیتکم التیتحص انیدان
ضور که ییآنجا از. شد خواهد برگزار يمجاز صورت به 29/8/99 شجو همه يبرا روزه کی برنامه نیا در ح ص انیدان  التیتح
 داشــته را برنامه نیا در شــرکت جهت الزم يزیر برنامه اســت الزم باشــد، یم یالزام يمجاز صــورت بهورودي جدید  یلیتکم
 .گردد یم یرسان اطالع دانشگاه یفرهنگ امور توسط متعاقبا برنامه اتیجزئ. دیباش

 
 نکته بسیار مهم: عدم انجام هریک از مراحل پنجگانه پذیرش به منزله انصراف از تحصیل دانشجو محسوب می گردد.

 
بعد  30:14صبح لغایت  30:7(در روزها و ساعات اداري را درصورت لزوم می توانند سوال یا سواالت خود دانشجویان گرامی 

 .در میان بگذارندهاي ذیل  با شماره تلفناز ظهر) 

صوص بارگذار • سواالت درخ سخگویی  ستانشماره تلفن پا ستم گل سی و  071-37354509 :ي مدارك در 

071-37261263 

 نیز ایمیل نمایند. ac.iramoozesh@sutech.نند سواالت خود در این زمینه را به دانشجویان محترم می توا

 شماره تماس دانشکده مربوطه مطابق جدول فوق شماره تلفن پاسخگویی سواالت درخصوص انتخاب واحد:  •

ــما • ــوص ثبت اطالعات ش ــواالت درخص ــخگویی س ــجویی و فرهنگیره تلفن پاس    :مربوط به امور دانش

 (خرمشکوه)  09177009403

 مدیریت  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز
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