
 

 

  
 دانشگاه معاونت آموزشی

 باسمه تعالی

ویژه  1402-1403پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 

ها دانشگاه صنعتی شیراز و سایر دانشگاه 98دانشجویان واجد شرایط ورودی 

 کشور

 
 

علوم،  وزارت30/07/1401مورخ  78جلسه شماره  پیرو مصوبه و 17/10/1401مورخ  307862/2آیین نامه شماره  براساس

ها و انشگاهد 98دانشگاه صنعتی شیراز تعداد محدودی دانشجو واجد شرایط کارشناسی پیوسته ورودی تحقیقات و فناوری، 

طابق جدول زیر و پس از م1402-1403مؤسسات آموزش عالی کشور را بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

 05/21/1140 رخ موجمعه  تا 08/11/1140مورخ  شنبه جو می پذیرد، زمان ارسال مدارک ازبررسی مدارک و انجام مصاحبه دانش

 گردد.خواهد بود. الزم به ذکر است تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعالم می
 

 

 کارشناسی مورد قبول گرایش -رشته  دانشکده ردیف

 مهندسی برق  1

 تمع الکترونیکگرایش مدارهای مج –مهندسی برق 

 مهندسی برق کلیه گرایش ها

گرایش افزاره ای میکرو و نانو  –مهندسی برق 

 الکترونیک

 گرایش مخابرات سیستم –مهندسی برق 

 گرایش مخابرات میدان و موج –مهندسی برق 

 گرایش کنترل –مهندسی برق 

 گرایش سیستم های قدرت –مهندسی برق 

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین  –مهندسی برق 

 های الکتریکی

2 
 

 مهندسی مکانیک 

 تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک 

 طراحی کاربردی –مهندسی مکانیک  مهندسی مکانیک

 مهندسی مکاترونیک

3 
مهندسی عمران و 

 محیط زیست

، محیط زیست و سازه های آب –مهندسی عمران 

 هیدرولیکی
 عمران -هندسی عمرانم

 مهندسی زلزله –ان مهندسی عمر

 مهندسی ژئوتکنیک –مهندسی عمران 

4 
مهندسی کامپیوتر و 

 فناوری اطالعات

 شبکه –مهندسی کامپیوتر 
کلیه گرایشهای مهندسی کامپیوتر یا مهندسی فناوری 

 اطالعات

فناوری  وگرایشهای نرم افزار  مهندسی کامپیوتر نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 

 معماری سازمانی –( ITمهندسی فناوری اطالعات) وری اطالعاتفنادسی اطالعات و مهن

 فیزیک 5

 مهندسی اپتیک و لیزر -فیزیک اپتیک و لیزر –فیزیک 

 فیزیک ماده چگال  -فیزیک

 هندسی اپتیک و لیزرم -مهندسی الکترونیک –فیزیک  تونیکوف -فیزیک 

 شیمی 6
 شیمی دارویی -شیمی

 ها شیمی کلیه گرایش
 شیمی فیزیک –شیمی  

7 
، نفت و مهندسی شیمی

 گاز

 طراحی فرآیند  –مهندسی شیمی  
 مهندسی شیمی کلیه گرایش ها

 فرآوری و انتقال گاز –مهندسی شیمی 

 مهندسی و علم مواد 8

 سرامیک  –مهندسی مواد 

 وردگی و حفاظت از موادخ -مهندسی مواد مهندسی مواد کلیه گرایش ها

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی –مهندسی مواد 

 مهندسی صنایع مهندسی صنایع  مهندسی صنایع 9



 

 

 
 :پذیرششرایط 

مورخ  307862/2بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره نامه براساس آیین نامه پذیرش 

17/10/1401 

 
 نحوه ثبت نامه اینترنتی: 

شنبه مورخ ز فارغ التحصیل خواهند شد( ا 31/06/0214)که حداکثر تا  89-99ان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی متقاضی

ن آنمایند. پس از  باید به صورت اینترنتی ثبت نام و مدارک را در سامانه بارگذاری 05/12/1401تا جمعه مورخ   08/11/1401

 مبلغایست ام می بنبود. الزم به ذکر است در زمان ثبت  به هیچ وجه قابل تمدید نخواهدسیستم غیر فعال می گردد و این مدت 

ردد گام واریز نزینه ثبت به حساب اینترنتی مندرج در صفحه ثبت نام اینترنتی به عنوان ه هزار تومان( هفتاد و دوریال ) 000/720

 .نخواهد شدوجه مسترد هیچقابل توجه متقاضیان محترم که وجه پرداختی به 

 
 نکات مهم در زمان ارسال ثبت نام اینترنتی 

 نام و نام خانوادگی با zipیا  rarاسکن شده و در یک فایل   jpgتمامی مدارک به جز توصیه نامه محرمانه از استاد باید با فرمت 

بت اضی قصد ثکه متقاست در صورتی که در نظر گرفته شده است، بارگذاری نمایند. الزم به ذکر یهایمتقاضی بصورت التین در محل

 بایست در هر گرایش جداگانه ثبت نام نماید.نام در چند گرایش را دارد، می

  برای ثبت نام از مرورگرFirefox .استفاده نمایید 

 ،ت فبه محض دریا ویرایش اطالعات توسط متقاضی تا زمانی امکان پذیراست که هنوز شماره پروندهای دریافت ننموده است

 ارد.اره پرونده ثبت نام ایشان تکمیل و امکان هیچ گونه ویرایش در اطالعات ثبت نامی ایشان وجود ندشم

  ترمه  7، اگر 31/06/1402ترمه مقطع کارشناسی را به اتمام می رسانید  8هستید و  98سال و ماه پایان دوره ) اگر ورودی

 می باشد( 30/11/1401تمام می کنید 

  هایی است که تا پایان دوره فارغ التحصیلی خواهید گذراند(ظور تعداد ترمطول دوره تحصیلی )من 

 
  مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی:

 )تصویرکارت ملی )پشت و رو 

 یز نضیحات در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه عالوه بر تصویر صفحه اول و صفحه توشناسنامه  صفحه اول تصویر

 ضمیمه گردد؛

 ه کارشناسی تا پایان نیمسال ششم و تابستان متصل به آن ریز نمرات دور 

   در صورت تحصیل همزمان در رشته دوم، کارنامه کارشناسی رشته دوم 

 در صورت تحصیل همزمان در رشته دوم، گواهی رتبه رشته دوم 

 ویی کشورجگواهی کسب رتبه اول تا پانزدهم در المپیاد علمی دانش 
 شناسیگواهی رتبه رشته در مقطع کار 

 )گواهی و مستندات سوابق پژوهشی )در صورت وجود 

 
 رم کلیک)جهت دریافت ف محل تحصیل معاون/مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهتکمیل فرم اعالم رتبه با تایید 

 نمایید.( 

 



 

 

ر نظر ت و دهای بدون مهر و امضای معاون/مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی فاقد اعتبار اسفرم تذکر بسیار مهم:

 التحصیلی ذکر شود.گرفته نخواهد شد. در فرم مذکور حتما بایستی حداکثر واحدهای مورد نیاز جهت فارغ

رکار خانم مهندس برازجانی س 071-37279189تلفنشماره به  در خصوص آیین نامه بدون آزموندر صورت هرگونه سوال 

 ته شود د درخشان دانشگاه تماس گرفدفتر استعدا محترم کارشناس

-37324508در سامانه ثبت نام به شماره تلفن  فرایند ثبت نام و بارگذاری مدارکاحتمالی در مشکالت همچنین در صورت بروز 

 خیراتی فرد تماس حاصل نمایید. مهندس سرکار خانم  071

                                                      

 با آرزوی موفقیت

 ادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیرازدفتر هدایت استعد
 


