
 ) بسمه تعالی( 

 دانشگاه شیراز  1401مراحل ثبت نام ترم تابستانی 

 

 ) لطفا قبل از ثبت نام متن اطالعیه را بصورت کامل مطالعه نمایید(

 

 الف: دانشجویان دانشگاه شیراز :

 ورود به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه  -1

 مراجعه به قسمت امور آموزشی  -2

 1401تابستانیثبت نام نیمسال  -3

مشااااالیه  یساااات دروم   برنامااااه ساساااای  روز و سااااا ت امتوااااان ن ااااا ی دروم در  یوساااات لماااای   -4

 اطا یه 

(:  ج ااات  رداخااات شااا ر ه تااارم تابساااتانی دانشججججویان دانشجججگاه شجججیراز رداخااات شااا ر ه ثابااات   -5

وان قساامت ماارم لااان ثباات نااام تاارم تابسااتانی  مراشاای باااا(  راخاات شاا ر ه ان ااام  اا  رد و بااه لاای    اا

فاااا باااران  رداخااات شااا ر ه از ط   اقجججدام ننماینجججد  لینجججر ارداشجججت شجججرریه اینترنتجججیاز قسااامت 

 لمی  مرا  ی ثبت نام ترم تابستانی اقیام نما یی و از ا   مرا  ی خارج نشو ی.( 

 انتخاب دروم -6

  رداخت ش ر ه متغیر  -7

 ثبت ن ا ی دروم -8

تاا سر: از دانشاا و ان یراماای درخواساات ماای یااردد تااا زمااانی سااه اطمی ااان از انتخاااب واشاای خااود شا اای ن مااوده 

انااای   شااا ر ه ثابااات و متغیااار را  رداخااات ن ما  ااای ز ااارا باااه لااای  وجاااه بعااای از انتخااااب واشااای و ثبااات ناااام وجاااه 

  رداختی مسترد نمی یردد.  

ان   ساااامتیوتر و ماااواد دانشاااگاه شااایراز ساااه مقاااا دانشااا و ان م  یسااای بخااا  لاااان ممانیااا    بااار     مااار

متقاضااای دروم  ا اااه و تخ  ااای مااای باشااا ی  با ساااتی مااارم مخ اااو  بخااا  ساااه در  یوسااات اطا یاااه مااای 

  s-sarvestani نا ااای  باشااای  تممیااای و  ااان از ثبااات ن اااا ی دروم ج ااات تا یااای سارشااا ام آماااوز  باااه

یت  انتخااااب واشااای باااه   ااایه خاااود ساااال نما  ااای.در نیااار ا   اااور  مسااا و ار  sess در قسااامت  یاااام لاااان 

 دانش و می باشی. شا ان ذسر است ا   مرم بران دروم  مومی نیاز نمی باشی.

 

 ب: دانشجویان سایر دانشگاهرا



 در سا ت دانشگاه شیراز مراجعه به  ی   ز ر:   -1

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/FGuest/GuestAdmission.aspx 
 

بااه انااامام  ماان سااار  مماای (  jpeg  بااه  ااور  مرماات تممیاای ماارم ثباات نااام و آ مااود ماارم م مااان  -2

  رو و  شت(

مشااااالیه  یساااات دروم   برنامااااه ساساااای  روز و سااااا ت امتوااااان ن ااااا ی دروم در  یوساااات لماااای   -3

 اطا یه 

  رداخت ش ر ه ثابت  -4

 انتخاب دروم طبق مرم م مان   -5

  رداخت ش ر ه متغییر  -6

 ت م مان به دانش و و در امت شماره دانش و یتبی ی وضعی -7

 ثبت ن ا ی دروم  -8

 

تاا سر: از دانشاا و ان یراماای درخواساات ماای یااردد تااا زمااانی سااه اطمی ااان از انتخاااب واشاای خااود شا اای 

ن مااوده اناای   شاا ر ه ثاباات و متغیاار را  رداخاات ن ما  اای ز اارا بااه لاای  وجااه بعاای از انتخاااب واشاای و ثباات 

 نام وجه  رداختی مسترد نمی یردد.  

 

 

 نکات بسیار مرم :

ه باااه ساااا ت ج ااات انتخااااب واشااای شتماااا برناماااه ساسااای در  یوسااات دانشااا و ان یرامااای قبااای از مراجعااا -

لماااای  اطا یااااه را مشااااالیه نما  اااای و در انتخاااااب دروم   سااااا ا  ساساااای  روز و سااااا ت امتوااااان 

ن اااا ی دقااات ساااامی داشاااته باشااا ی  ز ااارا وجاااه  رداختی شااا ر ه ثابااات و متغیااار( باااه لااای  یوناااه مساااترد 

 نمیگردد.

 

شااگاه لااا طبااق ماارم م مااان ان ااام شااود و ا اای ماارم شاایاس ر تااا تااار   انتخاااب واشاای دانشاا و ان سااا ر دان -1

در سیساااتم آ ماااود یاااردد  در نیرا   اااور  سمیاااه  واقاااخ آن متوجاااه دانشااا و خوالااای باااود و  30/4/1401

دانشاااگاه شااایراز لااای  یوناااه تع اااین در قباااال ارساااال نمااارا  ا ااا  قبیااای دانشااا و ان باااه دانشاااگاه مبااایا 

 ت و متغیر(  نیز مسترد نخوالی شی .نیارد و وجه  رداختی  ش ر ه ثاب

دانشااا و ان متقاضااای دروم تخ  ااای و  ا اااه با ساااتی طباااق شاااماره دروم ساااه در  یوسااات اطا یاااه  -2

 می باشی یروه مورد نظر خود را انتخاب نما  ی.

 ساس ا ی سه به شی ن اب نرسی ش ر ه طی مراشی ادارن به دانش و بریشت داده می شود.  -3

اطااااز از لماااه ماااوارد آموزشااای نیااااز اسااات لااار روز  یام اااان اتوماسااایون آموزشااای را دانشااا و ان ج ااات  -4

 چ  نما  ی. مس و یت  یم مشالیه موارد ارسال شیه به   یه دانش و می باشی.

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/FGuest/GuestAdmission.aspx


 071-36132154 36132688 , در  ااور  بااروز لااار یونااه مشاامی ج ااات ثباات ناااام ماای توانیاای باااا شااماره -5

ا اای    9از سااا ت  مقااا مقااا از طر ااق  یااام واتسااا       09390413666لمااراه    شاامارهتمااام بگیر اای و  ااا میتوانیاای بااه  

 ارسال نما یی(  18ا ی    8از سا ت  مقا مقا از طر ق  یام واتسا        09367509655و شماره لمراه  (    18

باااران اساااتفاده از ساسااا ا داشااات  ا  ترنااات  رسااار ت  سیساااتم ساااامتیوترن م اساااخ و لیسااات لیمونی  -6

 ا زامی است.  adobe connectسه م  ز به میمرومون باشی(  و ن خ برنامه  

در مواقاااض اضاااطرارن و باااروز مشااامی در زماااان بریااازار ن ساسااا ا  و امتواناااا   باااا  شاااتیبانی م ااای  -7

 تمام شا ی مرما یی.   07136132920سارش اسان انفورماتی  با شماره  

 

 


