
  1396 آزمون باكارشناسي ارشد  دانشجويان جديدالورود پذيرشاطالعيه 
  دانشگاه صنعتي شيراز

**************************************************** 
به شرح زيــر اعــالم  پذيرش بوط بهمر مراحلدانشگاه صنعتي شيراز ،  1396سال  كارشناسي ارشدمقطع  آرزوي موفقيت براي شما پذيرفته شدگان محترم ضمن عرض تبريك و    
  گردد.مي

  
 از طريق سايت "حضوري آموزشيغير پذيرش "اول آن يعني فرآيند  مرحلهكه  است "حضوري پذيرش" و "پذيرش غيرحضوري (اينترنتي) " مرحله دو شامل پذيرشفرايند 

http://golestan.sutech.ac.ir فرمايد. به دانشگاه مراجعه جهت تحويل مدارك ذكر شده هايتاريخدر  تبايسشخص دانشجو مي ومدر مرحله د گيرد.صورت مي  

  (اينترنتي)  پذيرش غير حضوري
  مراحل انجام پذيرش غير حضوري به صورت ذيل مي باشد.

  باشد.مي 18/6/1396 لغايت 14/6/1396از تاريخ  غير حضوري (اينترنتي) پذيرشزمان  -1
  استفاده گردد. Internet Explorerاز مرورگر  فقط حضوري پذيرش غيربراي انجام تمامي مراحل  -2
منظور از  هاي مربوط به سيستم گلستان را بر روي كامپيوتر خود نصب نماييد.فونت "هانيازمندي"از طريق لينك  http://golestan.sutech.ac.irپس از ورود به سايت  -3

  قابل دسترسي است. http://golestan.sutech.ac.irگلستان همان سيستم نرم افزار امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه است كه از طريق سايت  سيستم
  جهت ورود به سيستم شناسه كاربري و گذر واژه هر دانشجو به شرح ذيل است: -4

 شماره داوطلبي+U961  ربري:شناسه كا
  ملي شماره  گذر واژه:       

  باشد.  PDFو   JPG ،JPEG هايتواند فرمتمي فقط هاباشد و نوع فايلميبايت  كيلو 250 هر فايل گذاري الكترونيكي مدارك حداكثر حجم در هنگام باال -5
  گذاري نمايد: باال الزم استكه دانشجو  يمدارك -6

  آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته (براي دانش موقت يا دانشنامه دوره كاردانيتصوير گواهي( 



 كارشناسي ناپيوسته تصوير گواهي موقت يا دانشنامه دوره كارشناسى يا 
 شده باشد.دوره كارشناسي ناپيوسته كه در مدرك دوره كارداني آنها معدل ذكر نبراي دانش آموختگان داني (تصوير ريز نمرات رسمي دوره كار( 
 كه در مدرك دوره كارشناسي آنها معدل ذكر نشده باشد.)براي دانش آموختگان ( كارشناسي ناپيوسته تصوير ريز نمرات رسمي دوره كارشناسى يا 
 تصوير از تمام صفحات شناسنامه  
 تصوير پشت و رو از كارت ملي 
 خدمت يا معافيت دائم جهت آقايان تصوير پشت و رو از كارت پايان 
 تصوير گواهي تعهد خدمت وظيفه عمومي براي دانشجويان متعهد به سازمانهاي دولتي 
  با زمينه سفيد جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تماماسكن عكس رنگي 
 تصوير حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت 
 پذيرفته شدگان با عنوان سهميه رزمندگان كه ارگان تاييد كننده آنها سازمان بسيج مستضعفين و يا وزارت جهاد كشاورزي است. تصوير معرفي نامه رسمي براي
  تاييد شده توسط دانشگاه محل اخذ كارشناسي، براي پذيرفته شدگان از طريق امتياز رتبه اولي 13فرم شماره تصوير 
  نمي باشند به ارائه مدرك دوره كارشناسيقادر  ه در زمان پذيرش(براي دانشجوياني ك 14 شماره فرمتصوير( 
  آخر دوره كارشناسي ترمجويان دانش (براي 15 شماره فرمتصوير( 
  (براي دانشجويان دوره روزانه) 16 شماره فرمتصوير 

 باشد.مي به پيوست فرم ها
  تشكيل پرونده پرداخت گردد.   ريال از طريق سيستم گلستان بصورت اينترنتي بابت 800000/-مبلغ  -7
  يابد:پس از تاييد نهايي پذيرش غيرحضوري توسط دانشجو، شناسه كاربري و گذر واژه به شرح ذيل تغيير مي -8

  شماره دانشجويي  شناسه كاربري:
  ملي شماره  گذر واژه:

 

  
  
  



   پذيرش حضوري
  پذيرش حضوري به صورت ذيل مي باشد.انجام مراحل 

شود و اگر دانشجو در زمان مقرر به دانشگاه مراجعه ننمايد، قبولي وي لغو و حكم به دانشجو اعالم مي "پذيرش حضوري"زمان مراجعه  پذيرش غير حضوري حلهدر پايان مر -1
  گردد.منع تحصيل براي وي صادر مي

  فرماييد. مراجعه دانشگاه صنعتي شيراز ،4كيلومتر  شيراز، بلوار مدرس، به آدرس حضوري جهت پذيرش  -2
  مداركي كه دانشجو مي بايست بصورت فيزيكي در اين مرحله به همراه داشته باشد يا تحويل نمايد: -3

 وري ، تحقيقات علوم ) مورد تاييد وزارت(ليسانس كارشناسي مدرك و يك برگ تصوير اصلĤو يا شوراي عالي پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت و فن
(دانش آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته الزم است اصل و يك برگ تصوير مدرك .باشد ) قيد شده(ليسانس كارشناسي دوره معدل در آن كه فرهنگي انقالب

 خود را نيز ارائه نمايند.)كارداني 
توسط دانشگاه يا موسسه تاييد شده گواهي اصل است باشند، الزمنس) نميليسا( كارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته -1بصرت
مورد تاييد اشد اشتغال به تحصيل نامبردهكه در آن قيد شده ب نمايند را ارائهپيوست  14شماره فرم با محتواي ليسانس) ( محل اخذ كارشناسي عالي وزشآم

  .مي باشد فرهنگي و يا شوراي عالي انقالب پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت و فنĤوري ، تحقيقات علوم وزارت
د، الزم استفارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون دانشجو بوده ان 31/6/96پذيرفته شدگاني كه تا تاريخ  -2تبصره

15فرم شماره توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در  30/11/95) تا تاريخ 20) تا (0معدل كل واحد هاي گذرانده آنان براساس (
 درج و پس از تاييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.

 كه در مدرك دوره كارداني آنها معدل ذكر نشده باشد. ناپيوسته تگان دوره كارشناسي(براي دانش آموخ ريز نمرات رسمي دوره كارداني اصل( 
 كه در مدرك دوره كارشناسي آنها معدل ذكر نشده باشد.)براي دانش آموختگان ( كارشناسي ناپيوسته ريز نمرات رسمي دوره كارشناسى يا اصل 
 ط سازمان متبوع براي كارمندان دولتحكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شر اصل 
 كشاورزي است. اصل معرفي نامه رسمي براي پذيرفته شدگان با عنوان سهميه رزمندگان كه ارگان تاييد كننده آنها سازمان بسيج مستضعفين و يا وزارت جهاد 
  ق امتياز رتبه اوليتاييد شده توسط دانشگاه محل اخذ كارشناسي، براي پذيرفته شدگان از طري 13فرم شماره اصل 
 نمي باشند به ارائه مدرك دوره كارشناسيقادر  (براي دانشجوياني كه در زمان پذيرش 14 شماره فرم اصل( 
 آخر دوره كارشناسي ترمجويان دانش (براي 15 شماره فرم اصل( 



 (براي دانشجويان دوره روزانه) 16 شماره فرم اصل 
  قبلي دانشجوتحصيلي هاي مقاطع تي كليه دانشگاهآدرس دقيق پستي و كد پسبه همراه داشتن.   
 آنها. صفحات از تمام فتوكپي و كارت ملي و دو سري شناسنامه اصل  
 جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عكس قطعه دوازده.  
  هاي دوره  آزمون وروديشماره يك راهنماي  ترچهدف 3صفحه در  مندرج »عمومي وظيفه مقررات«بند  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت كهبراي برادران ارائه مدركي

 كند. مشخص 1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوسته
 اطالعيه بعدي اعالم خواهد شدخام در  فرم تكميل شده تقاضاي استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دوره روزانه متقاضي خوابگاه (فرم( 
 اعالم خواهد شد) يبعد هيفرم خام در اطالع( دانشجويان جسم سالمت كارنامه 
 ) اعالم خواهد شد) يبعد هيفرم خام در اطالعكارنامه سالمت روان دانشجويان 
 ) اعالم خواهد شد) يبعد هيفرم خام در اطالعفرم مركز مشاوره 
 اعالم خواهد شد) يبعد هيفرم خام در اطالعورزشي ( عالئق و پيشينه پرسشنامه 
 كي فيش بان:  
  خوابگاه دانشجويان دوره روزانه متقاضيبه عنوان علي الحساب اجاره بهاي خوابگاه (فقط مخصوص در روز ثبت نام جهت پرداخت ريال  2300000/-مبلغ به همراه داشتن 

جويي، تســويه حســاب از اداره رفــاه دانشــگاه مقطــع . جهت استفاده از تسهيالت دانشجويي نظير خوابگاه و وام دانشــ)واگذاري خوابگاه و در صورت وجود امكان دانشجويي
  تحصيلي قبل الزامي است.

 رمز دوم اينترنتي ،كارتشماره  از طريقبوسيله كليه كارت هاي بانكي عضو شتاب مي باشد كه  ياينترنتپرداخت  :نكته ،cvv2 كارت توسط دانشجو انجــام  ءو  تاريخ انقضا
 مي گردد.

  به ازاي اخــذ  بابت شهريه ثابت وريال  000/500/19مبلغ  بايد 1396-97نيمسال اول سال تحصيلي جهت پرداخت شهريه دانشگاهي ان گردخود دانشجويان دوره پرديس
 )پذيرد.انجام از طريق سيستم گلستان  اينترنتيبه صورت همراه داشته باشند.  (پرداخت  بهريال (شهريه متغير)  000/870/3هر واحد درسي مبلغ 

 هــر واحــد درســي مبلــغ اخــذ بابت شهريه ثابت و بــه ازاي ريال 000/800/17بايد مبلغ  1396-97وبت دوم جهت پرداخت شهريه نيمسال اول سال تحصيلي ن دانشجويان
 (پرداخت به صورت اينترنتي از طريق سيستم گلستان انجام پذيرد.) همراه داشته باشند.ريال (شهريه متغير) به  000/550/3



 سال دوم نام آنان براي نيمسالاز ثبت صورت در غير اينگردد،  تحويل دانشگاه صنعتي شيراز بهاز محل مربوط اخذ و در زمان پذيرش حضوري است الزم  تمامي مدارك
 گردد.مي تلقي» يكن لم كان«آنان  خواهد آمد و قبولي عمل به ممانعت جاري تحصيلي

  ا قبل از مراجعه به محل ثبت نام تهيه فرمائيد.لطفاً كليه مدارك فوق ر كر مهم:ذت
. الزم به ذكــر اســت كــه زمــان انتخــاب به دانشكده يا گروه مربوطه مراجعه نمايد 96-97جهت تعيين دروس براي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي دانشجو مي بايست  -4

ضــمنا زمــان شــروع  گلستان نسبت به اخذ واحدهاي پيشــنهادي دانشــكده اقــدام نمايــد. از طريق سيستمباشد و شخص دانشجو مي 29/6/1396 لغايت 19/6/1396 از تاريخواحد 
  مي باشد. 1/7/96كالس ها شنبه 

  
  

  

 دانشگاه صنعتي شيرازصيالت تكميلي و تحآموزشي  مدير امور                                                                                                                     


