اطــالعیــه تکمیلی
فراخوان پذيرش دانشجوي استعداد درخشان وممتاز در مقطع كارشناسيارشد بدون آزمون براي سال تحصیلي96-97
 -1مجددا تاكید مي گردد دانشجويان موسسات آموزش عالي دولتي ،دانشگاه پیام نور ،آزاد اسالمي ،فرهنگیان  ،غیر دولتي -غیر انتفاعي ،علمي-
كاربردي و فني و حرفه اي مجاز به استفاده از اين آيین نامه براي پذيرش استعداد درخشان در دانشگاه شیراز نیستند.
 -2تاريخ ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ  96/1/30تا شنبه  96 /2/30مي باشد و پس از آن سیستم غیر فعال میگردد و اين مدت به هیچ وجه قابل
تمديد نخواهد بود .لذا توصیه می گردد متقاضیان هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند تا در روزهای آخر دچار مشکالت غیر قابل پیش بینی نشوند.
 -3دانشجوياني كه مراحل ثبت نام خود را كامل ننموده و فرايند ثبت نام آن ها به مرحله ارجاع نرسیده است  ،الزم است هر چه سریع تر نسبت به تکمیل
فرایند ثبت نام اقدام کنند .همپنین تاکید می گردد متقاضیان پس از بارگزاری مدارک خود در سیستم باید حتما و حتما گزینه  -1ذخیره و  - 2ارسال را
كلیک كنند تا فرم جهت انجام مراحل بعدی به مراجع مربوط ارجاع داده شود .در غیر اين صورت فرم ارسال نخواهد شد و مراحل ثبت نام ناتمام می ماند.
دانشگاه از بررسي پرونده هايي كه به مرحله ارجاع نرسیده اند معذور مي باشد.
 -4پس از تکمیل مراحل ثبت نام  ،پرونده تمامي متقاضیان تا سه روز بعد از اتمام مهلت ثبت نام در تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی خواهد شد و متقاضیان
می توانند با کلیک بر روي تقاضانامه ثبت نام در قسمت توضیحات از نتیجه بررسی مطلع شوند.
 -5متقاضیانی که در قسمت توضیحات برای آن ها پیام " شما مي توانید براي مصاحبه شركت كنید " گذاشته می شود طبق برنامه زمان بندی به شرح پیوست
الزم است برای مصاحبه شرکت نمایند .برنامه زمانبندی مصاحبه و آدرس دانشکده ها نیز در زیر همین اطالعیه قال مشاهده می باشد.
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