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 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

 . بریک می گومییت     رهن  و ز، رعهص علمشیراهنر دااگشنه   رد   را  شما  پذریش  گرامی  دانشجوی
وند الطا     رپتو   رد    امید است   .ز شیپ موفق باشیداشیب     منان  ف خدا

 

 ثبت نامفرایند 

  :زیر به آدرسکپی مدارک داشتن اصل و  دست درزیر و با  بندیزمانبر اساس دانشجوی گرامی 

 -تارجا   اماور  وزارت سااتماا   پشت - ادبیات و علوم کدهدانش -نبش بلوار چهل مقام  - چهارراه ادبیات -شیراز

 .مراجعه فرمائید 7146696586: پسمی کد -دانشگاه هنر شیراز

 ttps://gap.im/shirazartuh                                                                 پیام رسان دانشگاه در گپ: لینک

 نام الزامی است.حضور دانشجو جهت ثبت

علاانمت قیتیتااات ر فناااررا ا  دانشااهنیانه  اا  درره  براساااق ااانانیم ر اتااررات ر ارت

هلچنایم ا   ااانه ثبات ناام     دت آیا ثبت نام با  علان نلاه   اند هرا نگذراند دانشگاههپیش

 ب  پایان رسانده باشند. 31/06/1397دانشگاهه را قا آید    درره پیشعلن اه ب

 نام بر اساق حررف الفبا نام خاننادگهجهت ثبت نراا  حضااراجع بندا اان

نامساعت ثبت تاریخ روز  حروف الفبا 

شنب یک 97 شهریور 25  14صبح تا  8   خ -ح - چ – ج – ث – ت – پ -ب – لفا   

97 شهریور 26 دوشنب  14صبح تا  8   غ - ع -ظ  -ط  - ض - ص - ش  -س  - ژ  - ز -ر  -ذ  -د    

97 شهریور 27 س  شنب  14صبح تا  8   ی - ه -و  -   -م  -ل  -گ  - ک - ق -ف    

 «حضور یابید. شدهنییتعروزهای توجه: خواهشمند است فقط در »
 باشد.می انصراف از تحصیل منزلهبه نامثبتعدم و مقررات آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  قوانینبدیهی است بر اساس 
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 حضوری نامثبتمدارک جهت 

 توضیحات لیست مدارک

 به همراه اسکن عکس پشت نویس شده – جاری سال در شدهتهیه -سفید پشت-رخ تمام - 3×4  قطعه 10عکس: 

 از سایت دانشگاه دانلود و تکمیل نمایید. نام فرم ثبت

 از سایت دانشگاه دانلود و تکمیل نمایید. (1فرم شماره )

 تحصیلفرم انصراف از اصل 

الی عها و مؤسسات آموزش دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه

أیید شده تالزم است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل  20/12/96حداکثر تا تاریخ 

 (1ماره شدفترچه  44ص – 3دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. )فرم شماره 

 مربوطه را دانلود و تکمیل نمایید.های فرمسایت دانشگاه  از فرم مناطق یا سهمیه

 دانشگاهیپیشاصل یا گواهی موقت مدرک  −

 دانشگاهیریز نارات پیش −

 دارای شااره و تاریخ باشد ب  هاراه مهر و امضاء −

 معدل ریزنارات)کارنام  تحصیلی(یکسا  باشد. معدل کل مندرج در مدارک با −

 اطالعات موجود در مدارک و ریزنارات اشمباه نباشد. −

 مدارک ناتوانا و مخدوش نباشد. −

 باید دوم و اول اسالنی های تحصیلیرشم  از یک هر در دانشگاهیپیش دوره اتذ تاریخ −

 .باشد 31/06/97 پایا  تا حداکثر

 «یک  په ا  هل  ادارک»

 اصل یا گواهی موقت مدرک مموسط  −

 ریز نارات مموسط   −

 و کارت ملی  کپی شناسنامهاصل و 
خواست نامه دردر صورت مفقود شدن کارت ملی یا شناسنامه داشتن خوانا )تمام صفحات(/  سری س 

 .باشدیاحوال الزامی مالمثنی از اداره ثبت

 پشت و رو کپیاصل و  کارت پایان خدمت و یا  معافیت دائم /  دارندگان وظیفه )ویژه آقایان(وضعیت نظام

 باشد. دانشگاه هنر شیرازحتماً به نام  دانشگاهیرسید تأییدیه تحصیلی پیش* 

 باشد. شااره نام  و تاریخدارای  - کارمندان دولت ویژه اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی 

ی تحصيیلی از  همراجعه و تائیدی «دفاقر پیشخنان خداات درلت» پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به* کلیه 

مياً نيام   فتيه شيدگان حت  د. کلیه پذیریآن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارا ئه ده د و رسیدیخواست نمایاداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را در

 د. یاعالم نمای «دفاقر پیشخنان خداات درلت»را در فرم )دانشگاه هنر شیرا ( محل تحصیل خود نام دانشگاهرشته و 
 

 (2) شلاره اختلانس -هارراه ادبیات چ -بلنار چهن اتام -شیرا  آدرق دانشگاه هنر شیرا  جهت ارسال قأییدی  قیصیله:

  7146696586: اتهپ  د -دانشگاه هنر شیرا  -خارج  اانر ر ارت ساختلان پشت - ادبیات ر علنم دانشکده
 

 ابطيال  ناميه  بایسيتی انيد  هنمود استفاده یدانشگاهشیپ زمان در معافیت از که وظیفه نظام خدمت مشمول دانشجویان: (ویژه آقایان) تذکر:

انيد  سيتفاده کيرده  امعافیت تحصیلی مقطع کياردانی  که از  یافهیام وظنظ مشموالن ازپذیرش و باشند داشته همراه را خود تحصیلی معافیت

 .دیآیعمل نمه نام بتحت هیچ شرایطی ثبت

 ا  عدب نگهدارید. دنزد خن ا یانردنت یک اسکم ر یا  په جهت انااع دیینلاهاه    ب  دانشگاه ارائ  ا  ادار : قنج 

 .شد نخناهد داده قینین دانشهن ب  ادارک  په گنن چیه پررنده قشکین

 118اخله د-07132298013اانر خنابگاه ها:  شلاره قلاق     

 شلاست. سناالت آان شهش فتط پاسخگنا راحد آان  -  071 32298015شلاره قلاق آان ش: 

 دثبت نام اینترنته خند را قکلین ر سپس براا ثبت نام حضنرا اراجع  نلایی پذیرفت  شدگان گرااه ابتدا

 اطالعی  ر لینک ثبت نام اینترنته اتعااباً اعالم اه گردد.


