
 

  به نام خدا 

  1401-1402بدون آزمون سال تحصیلی  تخصصی دکتریاعالم نتایج 

 دانشگاه صنعتی شیراز

 دینوسیله دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز اسامی پذیرفته شدگان دکتریب           

 دارد.تخصصی ویژه ممتازین را به شرح زیر اعالم می

 توجه به نکات زیر ضروری است:

تایید و همچنین  سازمان سنجش آموزش کشورتایید نهایی پذیرش نهایی دانشجو منوط به  -1

عمومی  خصوص تایید صالحیتگزینش دانشجو در فرم است.  صالحیت عمومی دانشجو

صنعتی شیراز در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد                               متعاقبا  از طریق سایت دانشگاه 

 گرفت.

ای در صورت مشاهده هرگونه مطالب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله -2

 از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری و پیگیرد قانونی انجام خواهد شد.

حداکثر ظرف عنوان پذیرفته شده اعالم شده است،  به گرایش –دو رشته افرادی که نامشان در  -3

صورت ها انصراف خود را اعالم نمایند. در غیر اینبعد از اعالم اسامی در یکی از رشتهمدت یک هفته 

 ها نام آنها را حذف کند.گرایش –دانشگاه مجاز خواهد بود در یک از رشته 

زم است انصراف خود را بصورت پذیرفته شدگانی که قصد انصراف از پذیرش را دارند، ال -4

 از طریق:کتبی حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم اسامی 

 Estedad_derakhshan@sutech.ac.irپست الکترونیکی 

به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. الزم است در متن نامه 

 ذکر شود. )ملی و شماره تماساطالعات کامل )نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد 

شدگان نام پذیرفتهشدگان، هماهنگ و همزمان با ثبتچگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته  -5

)واحد مدیریت آموزش و تحصیالت  از طریق کنکور سراسری، از طریق سایت دانشگاه صنعتی شیراز

اعالم خواهد شد، خواهشمند است از هر گونه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری جهت  تکمیلی دانشگاه(

 اطالع از این موضوع به واحدهای مختلف دانشگاه خودداری شود.
 

 

 با آرزوی موفقیت

 دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز

 1401ماه  تیر
 



 

 برق مهندسی دانشکده 

 رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 الکترونیک -مهندسی برق  آقای مهرزاد کرمی منش 1

 قدرت -مهندسی برق  آقای غالمرضا آگاه 2

   

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

 

 

 مهندسی عمران و محیط زیستدانشکده 

 

 

 دانشکده ریاضی 

 

 

 

 دانشکده فیزیک

 

 رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی فناوری اطالعات شبکه های کامپیوتری آقای محمد دلخوش 1

 رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 زلزله -مهندسی عمران  آقای محمد مهدی مرادی 1

 رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحقیق در عملیات –ریاضی کاربردی  علیرضا مدنی نژاد 1

 آنالیز عددی –ریاضی کاربردی  خانم مریم فهندژ سعدی 2

 رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 فوتونیک خانم فائزه پاک نیت 1


