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 98-97پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 

 
تسهیلات آموزشی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در خصوص13/12/96مورخ  2/21/29519و نامه شماره  16/12/96مورخ 299574 /2شماره  درجهت اجراي آیین نامه

از میان داوطلبان  98-97رساند، دانشگاه صنعتی شیراز جهت نیمسال اول سال تحصیلی دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی، براي ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر به اطلاع می

نجام مصاحبه دانشجو می پذیرد، زمان ارسال مدارك از سه شنبه مورخ واجد شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون، مطابق جدول زیر و پس از بررسی مدارك و ا

 گردد.خواهد بود. لازم به ذکر است تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام می15/02/97  تا شنبه مورخ 21/01/97

  
 کارشناسی مورد قبول گرایش -رشته  دانشکده ردیف

 مهندسی برق و الکترونیک 1

 الکترونیک مجتمع مدارهاي گرایش –مهندسی برق 

 مهندسی برق کلیه گرایش ها

 الکترونیک نانو و میکرو اي افزاره گرایش –مهندسی برق 
 سیستم مخابرات گرایش –مهندسی برق 
 موج و میدان مخابرات گرایش –مهندسی برق 
 کنترل گرایش –مهندسی برق 
 قدرت هاي سیستم گرایش –مهندسی برق 
 الکتریکی هاي ماشین و قدرت الکترونیک گرایش –مهندسی برق 

2 
 مهندسی مکانیک هوا فضا 

 کاربردي طراحی –مهندسی مکانیک 
 مهندسی مکانیک

 انرژي تبدیل –مهندسی مکانیک 

 مهندسی عمران و محیط زیست 3
 عمران -مهندسی عمران هیدرولیکی هاي سازه –مهندسی عمران 
 عمران -مهندسی عمران زلزله مهندسی –مهندسی عمران 
 عمران -مهندسی عمران پی و خاك مکانیک –مهندسی عمران 

 مهندسی کامپیوتر و فناوري اطلاعات 4
 کلیه گرایشهاي مهندسی کامپیوتر یا مهندسی فناوري اطلاعات شبکه –مهندسی کامپیوتر 
مهندسی کامپیوتر گرایشهاي نرم افزار و فناوري اطلاعات و  افزار نرم –مهندسی کامپیوتر 

 سازمانی معماري –) ITمهندسی فناوري اطلاعات( مهندسی فناوري اطلاعات

 ریاضی 5
 ریاضی آنالیز –ریاضی محض 

 عملیات در تحقیق –ریاضی کاربردي  همه گرایش ها ریاضی و مهندسی
 معادلات و عددي آنالیز –ریاضی کاربردي 

 فیزیک 6
 مهندسی اپتیک و لیزر -فیزیک لیزر و اپتیک –فیزیک 
 فیزیک ماده چگال -فیزیک

 لیزر و اپتیک مهندسی -الکترونیک مهندسی –فیزیک  فتونیک -فیزیک 

 شیمی 7
 شیمی دارویی -شیمی

 شیمی کلیه گرایش ها
 فیزیک شیمی – شیمی 

 مهندسی شیمی کلیه گرایش ها فرآیند طراحی – شیمی مهندسی  مهندسی شیمی 8



 گاز انتقال و فرآوري –مهندسی شیمی 

 مهندسی و علم مواد 9
 الکتروسرامیک - سرامیک –مهندسی مواد 

 خوردگی و حفاظت از مواد -مهندسی مواد مهندسی مواد کلیه گرایش ها
 مهندسی مواد انتخاب و شناسایی –مهندسی مواد 

 مهندسی صنایع ها سیستم سازي بهینه  –مهندسی صنایع  مهندسی صنایع 10

  
   

 شرایط لازم:
 الف) شرایط عمومی:

 دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.
 ب) شرایط اختصاصی:

به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان حداقل سه چهارم واحدهاي درسی تا پایان نیمسال ششم دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن  -1

 هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.
 یآموزش ریزي برنامه الیع شوراي تشخیص به مرتبط هاي رشته یا برگزیده رشته همان به ورود براي دانشجویی –رتبه هاي اول تا پانزدهم نهایی المپیاد هاي علمی -2

 )(با ارایه معرفی نامه از دبیر خانه المپیاد .وزارت
، که پس از گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسی تا پایان نیمسال ششم به لحاظ میانگین کل بین صرفاً دانشگاه صنعتی شیراز دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته -3

دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود قرار می گیرند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند، نیز می توانند در پانزده تا بیست و پنج درصد برتر 

 این فراخوان شرکت نمایند. بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان منوط به عدم تکمیل ظر فیت توسط ده درصد اول بند یک می باشد.
  نحوه ثبت نام:

باید به صورت  15/02/97تا شنبه  21/01/97فارغ التحصیل خواهند شد) از سه شنبه مورخ  31/06/97که حداکثر تا ( 94-93متقاضیان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی 

ل تمدید نخواهد بود. لازم به ذکر است در زمان اینترنتی ثبت نام و مدارك را در سامانه بارگذاري نمایند. پس از آن سیستم غیر فعال می گردد و این مدت به هیچ وجه قاب

م اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام واریز گردد قابل توجه نا ثبت صفحه در مندرج اینترنتی حساب به ریال (چهل و پنج هزار تومان)000/450مبلغ  ثبت نام می بایست

 .وجه مسترد نخواهد شدهیچمتقاضیان محترم که وجه پرداختی به
خانوادگی  نام با zip یا rar فایل یک در و شده اسکن  jpg فرمت با باید استاد از محرمانه نامه توصیه جز به زیر مدارك تمامی : اینترنتی نام ثبت براي لازم مدارك 

 بایست یم  گرایش را داردمتقاضی بصورت لاتین در محل هاي که در نظر گرفته شده است، بارگذاري نمایند. لازم به ذکر است در صورتیکه متقاضی قصد ثبت نام در چند 

 .نماید نام ثبت جداگانه گرایش هر در
 )رو و پشت( ملی تصویرکارت -  
 تصویر شناسنامه (تمام صفحات) -
 )1حائز شرایط اختصاصی بند ( 93یز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال ششم براي وردي هاي مهر ر -
 )جهت دریافت فرم کلیک نمایید.تکمیل فرم اعلام رتبه با تایید معاون/مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محل تحصیل ( -
 گواهی و مستندات سوابق پژوهشی (در صورت وجود) -

 توجه:
 ناسی به کمیته مربوطه تحویل داده شود.در روز مصاحبه کلیه مدارك فوق به همراه حداقل دو عدد توصیه نامه علمی محرمانه از استادان دوره کارش

 سرکار خانم مهندس برازجانی کارشناس دفتر استعداد درخشان دانشگاه تماس حاصل گردد. 071-37279189در صورت هرگونه سوال به شماره 

 لینک ثبت نام         
 

http://www.sutech.ac.ir/sites/default/files/Groups/admin/55_3.pdf
http://www.sutech.ac.ir/sites/default/files/Groups/admin/55_3.pdf
https://azmoon.sutech.ac.ir/main
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