
 1399-1400سال تحصیلیبدون آزمون و دکتری قابل توجه متقاضیان کارشناسی ارشد 

 اندپذیرفته شدهمرحله اول  که در
 

 و وقت به خیربا سالم 

لی اها و موسسات آموزش عبرگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی داوطلبان دانشگاهخواهشمند است 

به این دانشگاه  30/80/99تاریخ تا  به همراه مدارک به شرح زیر استکه به پیوست این اطالعیه 
 :ارسال فرمائید

 

 2) ها و موسسات آموزش عالیتکمیل برگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی داوطلبان دانشگاه -1

 (پی قابل قبول نیستک ،همراه با الصاق عکس رنگی نسخه اصل

 قطعه(  1) رنگی 3*4عکس  -2

 در صورت داشتن توضیحات، صفحه توضیحات نیز نیاز است. سری( 2)شناسنامه صفحه اول تصویر  -3
 نسخه( دوتصویر کارت ملی)پشت و رو  -4

 نسخه( 2)پشت و رو  نتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت در صورت موجود بود -5

 درصورت اشتغال، ارسال کپی حکم کارگزینی -6
 خارجی(صفحه اول گذرنامه )ویژه اتباع -7

 (. اطالعات پرداخت به شرح ذیل است:99)ویژه سال ریال  000/600: واریز مبلغ -8

 6367-9570-2998-2282شماره کارت: ..................................................................................

 4001021101007489....................................................... ...شماره حساب: ....................................

 IR770100004001021101007489.............................................................................. :شماره شبا 
 294021174113560001135607480010..................................شناسه پرداخت:..........................

الزامی کپی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز یا اصل فیش پرداختی ارائه )

 (است
 

دفتر استعدادهای  -دانشگاه صنعتی شیراز –بلوار مدرس  –مدارک را به آدرس: شیراز 

ارسال فرمائید. پذیرفتگان ساکن در شیراز می توانند مدارک  بصورت پست پیشتاز درخشان

 خواسته شده را بصورت حضوری به دانشگاه تحویل دهند.
 

 الزم به ذکر است در هنگام تکمیل فرم صالحیت نکات زیر رعایت فرمایید:

 کات ذیل را دقیقاً رعایت نمایند:نداوطلبان بایستی در تکمیل اطالعات محل تحصیل، -1



عنوان محل تحصیل را بصورت دقیق تکمیل نموده و فقط به ذکر نام دانشگاه یا موسسه اکتفا -1-1
 ننمایند.

 و دقیق تکمیل نمایند. لمحل تحصیل را بصورت کام سآدر-2-1

ایند، تکمیل اطالعات بصورت ناقص منجر به مداوطلبان بایستی صداقت را در تکمیل فرم رعایت ن-2

در اعالم نتیجه و ارسال اطالعات نادرست، غلط و خالف واقعیت، ممکن است منجر به  "تاخیر"

 شود. "ابطال نتیجه"
 

 برازجانیمهندس سرکار خانم  09171031609همراه  هر گونه سوال به شماره داشتن درصورتی

 .حاصل نماییدتماس کارشناس محترم دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز 
 

کس ف 071 – 37354514نامه انصراف خود را به شماره  در صورت انصراف از این دانشگاه لطفاً،: توجه

 .دینمای

 

 با آرزوی توفیق

 صنعتی شیراز استعداد های درخشان دانشگاه هدایتدفتر


