ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان بدون آزمون (ممتازين) مقطع
کارشناسی ارشد سال تحصيلی  ۹۶-۹۷دانشگاه شيراز توجه پذيرفته شدکان محترم را به نكات زير جلب
می نمايد.
دانشجوي گرامی ،فرآيند ثبت نام شما در دانشگاه شيراز به  ۲صورت ثبت نام اينترنتی و حضوري به انجام
خواهد رسيد که انجام هر دو نوع ثبت نام ،الزامی است.
 -۱ثبت نام اينترنتی:
اين نوع ثبت نام از تاريخ شنبه  ۹۶/۶/25لغايت دو شنبه  ۹۶/۶/27از طريق سايت دانشگاه شيراز به
آدرس  www.shirazu.ac.irشروع خواهد شد .الزم است براي ثبت نام اينترنتی ،حتماً از قبل ،اسكن
مدارک مورد نياز که در ذيل اين اطالعيه آمده است تهيه شده باشد.
(عكس  ۳×۴با رزولوشن  ۳۰۰dpiو فرمت  jpgو بقيه مدارک با رزولوشن  ۱۵۰dpiو فرمت .)jpg
توجه  :حجم هريك از فايلهاي باال از  ۳۰۰ KBنبايد بيشتر باشد.
ثبت نام اينترنتی شامل مراحل زير است:
 .۱ورود به سايت دانشگاه شيراز به آدرس www.shirazu.ac.ir
 .۲مشاهده لينك ثبت نام پذيرفته شدگان در سايت دانشگاه شيراز و کليك بر روي لينك ثبت نام

.۳درج شماره داوطلبی ،شماره شناسنامه و کدملی و تأييد آن (با توجه به عدم وجود کد داوطلبی به جای
آن کد ملی را وارد کنید)
.۴دريافت شناسه کاربري و رمز عبور و مشاهده لينك ورود به سيستم اتوماسيون آموزشی و تأييد آن
.۵مشاهده سيستم اتوماسيون آموزشی دانشگاه شيراز و درج شماره کاربري و رمز تأييد آن
 .۶مشاهده دستور العمل ثبت نام و مطالعه دقيق آن
.۷تكميل اطالعات پايه به صورت صحيح و تكميل تك تك فرم هاي ثبت نام و تاييد آنها .بديهی است که
تكميل هريك از فرم ها اجباري بوده و در صورت عدم تكميل آن امكان ورود به فرم هاي بعدي وجود
ندارد.

تذکر :کليه مكاتبات با استفاده از اطالعات پايه از طريق سيستم اتوماسيون آموزشی انجام می پذيرد .عدم
تكميل فرم ها ،يا درج اطالعات غلط و يا به صورت ناقص موجب عدم ثبت نام نهايی ومشكالت آتی می
گردد و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.
ثبت نام حضوري:
پس از اتمام ثبت نام اينترنتی الزم است بر اساس زمانبندي که از طريق سيستم اتوماسيون آموزشی
دريافت می نماييد ،با دردست داشتن اصل و کپی مدارک الزم به دانشكده مربوطه شخصا" مراجعه
نماييد .شايان ذکراست انتخاب واحد نيمسال دوم  ۹۶منوط به ثبت نام حضوري و تاييد نهايی تكميل
پرونده می باشد لذا تاکيد می شود در تاريخ اعالم شده حتما" حضور داشته باشيد.
ثبت نام حضوري ساعت  ۸-۱۲صبح و  ۱۳-۱۵بعداز ظهر خواهد بود.
توجه  :عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ تعيين شده براي ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل
تلقی خواهد شد .ضمناً حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت نام الزامی است.
* مدارک الزم :
-۱اصل و يك برگ تصوير مدرک کارشناسی (فارغ التحصيلی مقطع کارشناسی حداکثر تا تاريخ )۹۶/۶/۳۱
مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري که در آن معدل دوره کارشناسی (ليسانس) قيد شده باشد .به
انضمام ريزنمرات مقطع کارشناسی
 -۲فرم شماره ( ۱۴فرم معدل ) جهت دانشجويان سال آخر (مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش
کشور)
 -۳اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سري فتوکپی از تمام صفحات آنها
 ۶ -۴قطعه عكس تمام رخ  ۳×۴تهيه شده در سال جاري
تبصره  ۱۲ :قطعه عکس  ۳×۴تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام
در مؤسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.
 -۵مدرک نظام وظيفه عمومی جهت برادران و کپی آن
-۶حكم مرخصی ساالنه يا موافقت کتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت.
-۷فرم گواهی رتبه (معرفی نامه ممتازين که در زمان مصاحبه از دانشكده ها و يا دانشگاه محل تحصيل
اخذ شده بود).

-۹فرم مخصوص ميانگين واحدهاي گذرانده شده دانشجويان سال آخر دوره هاي کارشناسی سال ۱۳۹۶
(مندرج در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد  ۹۶استخراج از سايت سازمان سنجش آموزش کشور)
 -۱۰واريز مبلغ  ۸۰۰۰۰۰/-ريال( هشتصد هزار ريال) بابت وجه ثبت نام قابل پرداخت به صورت اينترنتی از
طريق رمز دوم کارت هاي عابر بانك ،بانك هاي عضو شتاب (درفرم پرداخت اينترنتی وجه ثبت نام در
فرايند ثبت نام)
تأکيد می شود وجه ثبت نام حتما" بايستی از طريق اينترنت به حساب مربوطه واريز شده و به هيچ عنوان
در ثبت نام حضوري قابل پرداخت نيست .ضمنا وجه پرداخت شده به هيچ عموان مسترد نمی گردد.
قابل توجه دانشجويان مشمول نظام وظيفه:
 کليه دانشجويان مشمول نظام وظيفه الزم است عالوه بر مدارک مربوط به ثبت نام که درباال ذکر گرديده مدارک زير جهت تشكيل پرونده نظام وظيفه تهيه و به پليس  ۱۰+مراجعه نمايند و فرم
ثبت نام اوليه را از پليس  ۱۰ +اخذ و در روز ثبت نام حضوري به همراه داشته باشند.
 دونسخه پرينت فرم تكميل شده درخواست معافيت تحصيلی (دريافت از فرايند ثبت نام) يك نسخه پرينت تكميل شده مشخصات فردي مشمول جهت صدور مجوز ثبت نام ( دريافت ازفرايند ثبت نام)
 يك نسخه کپی کارت ملی يك نسخه کپی شناسنامه يك نسخه کپی آخرين مدرک تحصيلی يك قطعه عكس رنگی زمينه سفيد پرسنلی*تذکر :آدرس پليس ۱۰+در ذيل اين اطالعيه درج گرديده است.
توجه:
 .1کالس ها از روز  ۹۶/۶/۲۵شروع خواهد شد.
 .2جهت اطالع از برنامه درسی ترم اول  ۹۶بالفاصله پس از ثبت نام اينترنتی به بخش مربوطه مراجعه
نموده و برنامه درسی هفتگی خود را دريافت نمائيد۰
 .3دانشجويان عزيز خوابگاهی می بايست در پورتال دانشجويی صندوق رفاه()bp.swf.irطبق فايل
راهنمايی که در فرايند ثبت نام اينترنتی قرار داده شده است ،هزينه خوابگاه را پرداخت و رسيد

پرداختی را در تاريخ  ۹۶/۶/25جهت تكميل ثبت نام خوابگاه و اخذ مجوز ورود به خوابگاه در تاالر
فجر واقع در مجموعه پرديس ارم از ساعت  ۸تا  ۱۷تحويل اداره خوابگاه ها نمايند .بديهی است
در صورت عدم پرداخت هزينه خوابگاه و عدم حضور شخص دانشجو در تاريخ اعالم شده ،اداره
خوابگاه ها هيچ گونه مسئوليتی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد نخواهد داشت.
ضمناً براي اطالع از روند اخذ خوابگاه و اطالعيه هاي مربوط به اداره رفاه و اداره خوابگاه دانشگاه
شيراز
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زير

مراجعه

فرمائيد.
@Khabgah shirazu
@Refah shirazu
 .۴جهت دريافت کارت دانشجويی در تاريخ  ۹۶/۶/25به آدرس پشت تاالر فجر  ،سالن  ۱۵خرداد
واقع در مجموعه پرديس ارم از ساعت  ۸تا  ۱۸مراجعه نماييد.

نكته مهم

 :پذيرفته شدگان الزم است پس از ثبت نام اينترنتی جهت تكميل فرم

صالحيت عمومی به تحصيالت تكميلی دانشگاه (بلوار جمهوري  -ساختمان مرکزي
مديريت  -طبقه سوم -دبيرخانه تحصيالت تكميلی) مراجعه نمايند .در صورت عدم
مراجعه و تكميل فرم مربوطه قبولی پذيرفته شدگان لغو می گردد.

پاسخ گويی به مشكالت ثبت نام اينترنتی:
ادرس پست الکترونیک sessadmin@shirazu.ac.ir
پاسخ گويی جهت اطالع از مدارک ثبت نام :از طريق دانشكده و بخش هاي مربوطه صورت می پذيرد.
خواهشمند است فايل اسامی کارشناسان دانشكده ها و شماره تلفن و آدرس را مطالعه فرماييد.

