
به نام خدا                                          

د اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشبدینوسیله دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز 

 .نمایدرا به شرح زیر اعالم می 0911-0011ویژه ممتازین سال تحصیلی 

 توجه به نکات زیر ضروری است:

یت تایید صالحو همچنین  سازمان سنجش آموزش کشورتایید نهایی پذیرش نهایی دانشجو منوط به  -0

از طریق سایت دانشگاه  اًهای عمومی متعاقبفرم مخصوص تایید صالحیت .است عمومی دانشجو

 صنعتی شیراز در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت.

ای از در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله لب خالف واقعدر صورت مشاهده هرگونه مطا -2

 قانونی انجام خواهد شد. دپذیرش و یا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری و پیگیر

حداکثر ظرف مدت به عنوان پذیرفته شده اعالم شده است،  گرایش –دو رشته افرادی که نامشان در  -9

صورت دانشگاه ها انصراف خود را اعالم نمایند. در غیر اینبعد از اعالم اسامی در یکی از رشتهیک هفته 

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

الزم است انصراف خود را بصورت کتبی  ،دارند را پذیرفته شدگانی که قصد انصراف از پذیرش -0

 :از طریقحداکثر تا یک هفته بعد از اعالم اسامی 

 Estedad_derakhshan@sutech.ac.irپست الکترونیکی 

الزم است در متن نامه اطالعات  د.ادهای درخشان دانشگاه ارسال نماینبه دفتر هدایت استعد

 ذکر شود. )ه، کد ملی و شماره تماسکامل )نام و نام خانوادگی، شماره شناسنام

از  شدگاننام پذیرفتههماهنگ و همزمان با ثبتشدگان، چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته  -5

طریق کنکور سراسری، از طریق سایت دانشگاه صنعتی شیراز اعالم خواهد شد، خواهشمند است از هر 

یا مراجعه حضوری جهت اطالع از این موضوع به واحدهای مختلف دانشگاه خودداری  گونه تماس تلفنی

 شود.
 

 

 با آرزوی موفقیت

 استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیرازدفتر هدایت 

 0911شهریور ماه 

 

 



 مهندسی برقرشته 
 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 پور قائم مصطفی 0

 الکترونیک مدارهای مجتمع

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده زاده قالتی قاضی علی 2

 پذیرفته شده پارسایی سعید 9

 

 اولویت رشته و گرایش خانوادگینام و نام  ردیف

 مریم حسنی 0
 افزارهای میکرو نانو الکترونیک

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده معصومه منفرد دهبالی 2

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 محمدحسن جانفشان 0

 کنترل

 پذیرفته شده

2 
 قاسمی فاطمه

 نژادقصرالدشتی
 پذیرفته شده

 پذیرفته شده گیانی سارا 9

 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 سعید پارسایی 0
 مخابرات سیستم

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده پوریا امینائی 2

 

 رشته شیمی

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 شعبانی مهیار 0
 شیمی داروئی

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده زاده رضایی ستایش 2

 

 رشته مهندسی صنایع
 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 پذیرفته شده صنایع بهینه سازی فائزه اختیاردار 0
 

 رشته مهندسی عمران

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 شهسوار جلیل 0
ژئو تکنیک –عمران   

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده روشن روان احسان 2



 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 زارع میثم 0

زلزله -عمران   

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده دوزنده علیرضا 2

 پذیرفته شده شجاعیان وحید 9

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

های سازه –عمران  زحمتکش میالد 0

 هیدرولیکی

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده وحید شجاعیان 2

 

 رشته مهندسی فناوری اطالعات

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 امید رجائی 0
معماری  –فناوری اطالعات 

 سازمانی

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده علی واحدی 2

 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 گلشنی فربد 0

 نرم افزار –کامپیوتر 

پذیرفته 

 شده

 نژاد اکبری فرزاد 2
پذیرفته 

 شده

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 شبکه –کامپیوتر  سعید زارعی 0
پذیرفته 

 شده

 

 رشته فیزیک

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 اپتیک و لیزر  -فیزیک  بدیعی محمدامین 0
پذیرفته 

 شده

 



 مهندسی مکانیکرشته 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 پذیرفته شده مهندسی مکاترونیک طالبی محمد 0

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 طراحی کاربردی دریایی صادق 0
 پذیرفته شده

 


