بسمه تعالی

ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان براي پذيرفته شدگان ممتاز
دكتري تخصصی سال تحصيلی  ۷۹-۷۹دانشگاه شيراز توجه پذيرفته شدكان 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 كه انجام هر دو نوع ثبت نام ،الزامی است.
 -۱ثبت نام اينترنتی:
اين نوع ثبت نام از تاريخ سه شنبه (عصر) مورخ  ۷۹/۹/۲۱لغايت شنبه  ۷۹/۹/۲2از 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 كه در ذيل اين اطالعيه آمده است تهيه شده باشد.
( عكس  ۳×۴با رزولوشن  ۳۳۳dpiو فرمت  jpgو بقيه مدارک با رزولوشن  ۱2۳dpiو فرمت .) jpg
توجه :حجم هريك از فايلهاي باال از  ۳۳۳ KBنبايد بيشتر باشد.
ثبت نام اينترنتی شامل مراحل زير است:
.۱

ورود

به

سايت

دانشگاه

شيراز

به

آدرسwww.shirazu.ac.ir

 . ۲مشاهده لينك ثبت نام پذيرفته شدگان در سايت دانشگاه شيراز و كليك بر روي لينك ثبت نام
 .۳درج شماره داوطلبی (كدملی را به جاي شماره داوطلبی وارد كنيد)  ،شماره شناسنامه و كدملی و تأييد
آن
 . ۴دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و مشاهده لينك ورود به سيستم اتوماسيون آموزشی و تأييد آن
 . 2مشاهده سيستم اتوماسيون آموزشی دانشگاه شيراز و درج شماره كاربري و رمز عبور و تأييد آن
 .۹مشاهده دستورالعمل ثبت نام و مطالعه دقيق آن
 .۹تكميل اطالعات پايه به صورت صحيح و تكميل تك تك فرم هاي ثبت نام و تاييد آنها .بديهی است كه
تكميل هريك از فرم ها اجباري بوده و در صورت عدم تكميل آن امكان ورود به فرم هاي بعدي وجود
ندارد.
تذكر :كليه 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 كه از طريق سيستم اتوماسيون آموزشی
دريافت می نماييد ،با دردست داشتن اصل و كپی مدارک الزم به دانشكده مربوطه شخصا" مراجعه
نماييد .شايان ذكراست انتخاب واحد نيمسال دوم  ۷۹منوط به ثبت نام حضوري و تاييد نهايی تكميل
پرونده می باشد لذا تاكيد می شود در تاريخ اعالم شده حتما" حضور داشته باشيد.
ثبت نام حضوري ساعت  ۸-۱۲صبح و  ۱۳-۱2بعداز 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 كارشناسی (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و يا شوراي عالی انقالب فرهنگی كه در آن معدل دوره كارشناسی
(ليسانس) قيد شده باشد .به انضمام ريزنمرات مقطع كارشناسی.
 -۲اصل و يك برگ تصوير مدرک كارشناسی ارشد (فوق ليسانس) يا دكتري حرفه اي مورد تاييد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و يا شوراي عالی انقالب
فرهنگی(حداكثر تا تاريخ  )۷۹/۹/۳۱كه در آن معدل دوره كارشناسی ارشد(فوق ليسانس) قيد شده باشد.
به انضمام ريزنمرات مقطع كارشناسی ارشد.
تبصره  -۱پذيرفته شدگانی كه به داليلی قادر به ارائه اصل مدرک كارشناسی ارشد (فوق ليسانس) يا
دكتري حرفه اي نمی باشند الزم است اصل گواهی تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل
اخذ

كارشناسی

ارشد

(فوق

ليسانس)

يا

دكتري

حرفه اي با محتواي فرم الف موجود در وب سايت سازمان سنجش را ارائه نمايند .ضمنا ريزنمرات مقطع
كارشناسی وكارشناسی ارشد الزامی است.
 -۳اصل شناسنامه و كارت ملی و دو سري فتوكپی از تمام صفحات آنها
 ۹ -۴قطعه عكس تمام رخ  ۳×۴تهيه شده در سال جاري
تبصره  ۲۱ :قطعه عکس  ۳×۴تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام
در مؤسسه آموزش عالی براي آنان معافيت تحصيلی صادر می گردد.

-2ارائه مدركی كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومی» مندرج در صفحه ۳
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دكتري «  ( » ph.Dنيمه متمركز ) سال  ۱۳۷۹مشخص
كند (براي برادران).
-۹حكم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.
 -۸واريز مبلغ  ۸۳۳۳۳۳/-ريال( هشتصد هزار ريال) بابت وجه ثبت نام قابل پرداخت به صورت اينترنتی از طريق
رمز دوم کارت هاي عابر بانک ،بانک هاي عضو شتاب (درفرم پرداخت اينترنتی وجه ثبت نام در فرايند ثبت نام)
تأكيد 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.
-۷فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسی ارشد و يا
دكتراي حرفه اي متقاضی شركت در آزمون ورودي دوره دكتري ( )Ph.Dسال  ۱۳۷۹مندرج در دفترچه
ثبت نام مقطع دكتري  ۷۹استخراج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به انضمام ريز نمرات دوره
كارشناسی و كارشناسی ارشد

 -۲1نامه پذيرش ممتازين دكتري  :جهت دريافت نامه پذيرش بايد از روز چهارشنبه  ۷۹/۹/۲۲به
تحصيالت تكميلی (بلوار جمهوري  -ساختمان مركزي مديريت  -طبقه سوم  -دبيرخانه تحصيالت
تكميلی دانشگاه شيراز مراجعه نماييد.
 -۱۱اخذ و تكميل فرم صالحيت عمومی از تحصيالت تكميلی دانشگاه .در صورت عدم مراجعه
قبولی پذيرفته شدگان لغو می گردد.
قابل توجه دانشجويان مشمول نظام وظيفه:
 كليه دانشجويان مشمول نظام وظيفه الزم است عالوه بر مدارک مربوط به ثبت نام كه در باال ذكرگرديده مدارک زير جهت تشكيل پرونده نظام وظيفه تهيه و به پليس  ۱۳+مراجعه نمايند و فرم ثبت نام
اوليه را از پليس  ۱۳ +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 ( دريافتاز فرايند ثبت نام)
 يك نسخه كپی كارت ملی -يك نسخه كپی شناسنامه

 يك نسخه كپی آخرين مدرک تحصيلی يك قطعه عكس رنگی زمينه سفيد پرسنلی*تذكر :آدرس پليس ۱۳+در ذيل اين اطالعيه درج گرديده است.
توجه:
 .۲كالس ها از روز  ۷۹/۹/۲2شروع خواهد شد.
 .۱جهت اطالع از برنامه درسی ترم اول  ۷۹بالفاصله پس از ثبت نام اينترنتی به بخش مربوطه مراجعه
نموده و برنامه درسی هفتگی خود را دريافت نمائيد۳
 .۳دانشجويان عزيز خوابگاهی می بايست در پورتال دانشجويی صندوق رفاه()bp.swf.irطبق فايل
راهنمايی كه در فرايند ثبت نام اينترنتی قرار داده شده است ،هزينه خوابگاه را پرداخت و رسيد
پرداختی را در تاريخ ۲2و ۷۹/۹/۲۴جهت تكميل ثبت نام خوابگاه و اخذ مجوز ورود به خوابگاه در
پشت تاالر فجر ،سالن  ۱2خرداد واقع در مجموعه پرديس ارم از ساعت  ۸تا  ۱۹تحويل 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 می توانيد به آدرس كانال تلگرام زير مراجعه
فرمائيد.
@Khabgah shirazu
@Refah shirazu
 -۴جهت دريافت كارت دانشجويی در تاريخ  ۲2و  ۷۹/۹/۲۴به آدرس پشت تاالر فجر ،سالن  ۱2خرداد
واقع در مجموعه پرديس ارم از ساعت  ۸تا  ۱۹مراجعه نماييد.
پاسخ گويی به مشكالت ثبت نام اينترنتی:
ادرس پست الکترونيک 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 كارشناسان دانشكده ها و شماره تلفن و آدرس را مطالعه فرماييد.
مديريت تحصيالت تکميلی دانشگاه شيراز

مشخصات دفاتر پليس ۱۳ +
رديف نام شهر

شماره تماس

نام دفتر

كد دفتر

آدرس دفتر

۲

شيراز

عدالت

۲۲۲۲۲۱

چهارراه عدالت به طرف دارالرحمه –  ۰1متر باالتر
از داروخانه دکتر ممتحن سمت راست جنب پل ۳۰۱۴۴۱1۲
عدالت

۱

شيراز

صنايع

۲۲۲۲۱۱

بلوار صنايع – بعد از زير گذر – کوچه  – ۳۴معروف
به کوچه بهداشت

۳۴۱۴1۱۰۲

۳

شيراز

مدرس

۲۲۲۲۱۲

بلوار مدرس – خيابان کاوه – پالك ۳1

۳۲۱۴1۴۲۰

۴

شيراز

پاسداران

۲۲۲۲۲۷

بلوار اميرکبير – چهارراه شهيد باهنر – مجتمع
اميرکبير – ط  – ۱واحد ۱1۴

۳۰۱1۴۲۲1

۰

شيراز

معلم

۲۲۲۲۲۳

ابتداي بلوار پاسداران – روبروي پمپ بنزين معلم –
جنب کتابخانه دانش آموز – پ ۲۲

۳۴۳۲۱۲۰۰

۴

شيراز

کريمخان

۲۲۲۲۲۴

بلوار مدرس – بلوار رازي – روبروي کميته امداد

۳۲۳۰۲۰۰۰

۲

شيراز

لطفعلی خان

۲۲۲۲۲۲

شيراز – ميدان کلبه – روبروي مجتمع جهانگردي ۳۲۳1۲۲11

۸

شيراز

مدرس

۹۱۱۱۱۹

۷

شيراز

دانشجو

۲۲۲۲۲۰

فلكه اطلسی – به طرف پل پاركينگ – روبروي
بيمارستان

دكتر

مير

حسينی ۳۲۲۸۳۴۳۱

(بلوار هجرت)
۳۱۳۴1۲1
چهارراه بنفشه – جنب ايستگاه آلبالو به طرف پارك
خلدبرين

۳۱۴11۲۲
۳۱۴11۲۱

