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 ��م اهللا ا�ّ���ن ا�ّ���م

 �. ��ریک �ی �و    ��ر و م� ع� ��راز، ���ر ه دا�  �   را  �ما  �ذ�ش  ��ا�ی  دا���وی
 

 ثبت نامفرایند 

   :.ئیدمراجعه فرما زیر به آدرسمدارك کپی اصل و داشتن  دست درو با  بنديزمانبر اساس دانشجوي گرامی 
 امـور  وزارت سـاختمان  پشـت  - ادبیـات  و علوم انشکدهد -نبش بلوار چهل مقام  - چهارراه ادبیات -شیراز

   7146696586: پستی کد -دانشگاه هنر شیراز -خارجه

 نام الزامی است.حضور دانشجو جهت ثبت

علــوم، تحقیقــات و فنــاوري از  براســاس قــوانین و مقــررات وزارت

ثبـت نـام بـه    انـد  هرا نگذرانـد  دانشگاهیپیشدانشجویانی که دوره 

آیـد کـه دوره   عمـل مـی  ه، همچنین از کسانی ثبت نام بیدآعمل نمی

 به پایان رسانده باشند. 31/06/8139دانشگاهی را تا پیش

 یبر اساس حروف الفبا نام خانوادگ نامثبتجهت  وريـه حضـمراجع بنديزمان

نامساعت ثبت تاریخ روز  حروف الفبا 

شنبهیک  89 شهریور 13  14صبح تا  8   خ -ح - چ – ج – ث – ت – پ -ب – لفا   

89 هرم 1 دوشنبه 14صبح تا  8   غ - ع -ظ  -ط  - ض - ص - ش  -س  - ژ  - ز -ر  -ذ  -د    

شنبهسه  89 هرم 2  14صبح تا  8   ي - ه -و  -ن  -م  -ل  -گ  - ك - ق -ف    

 ».حضور یابید شدهنییتعروزهاي توجه: خواهشمند است فقط در «
 باشد.می از تحصیل انصراف منزلهبه نامثبتعدم  وريآ ، تحقیقات و فنمصوب وزارت علوم آموزشیو مقررات  بدیهی است بر اساس قوانین
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 آموزش) در واحد (مخصوص تشکیل پرونده حضوري نامثبتمدارك جهت 

 توضیحات لیست مدارك

  قطعه 2عکس: 
به همراه اسکن  پشت نویس شده ˚ جاري سال در شدهتهیه -سفید پشت-رخ تمام - 3×4 

 عکس
 ز سایت دانشگاه دانلود و تکمیل نمایید.ا شخصات دانشجومفرم 

 از سایت دانشگاه دانلود و تکمیل نمایید. )1فرم شماره (
ی از دانشگاه قبلحساب کامل گواهی تصفیه  و صل فرم انصرافا
 )25/12/97حد اکثر تا تاریخ  براي دانشجویان انصرافی(

 
 

 مـوزش آ مؤسسـات  و هـا  دانشـگاه  انصرافی یا و آموزشی اخراجی انصرافی روزانه دانشجویان
 عالی

 )و دانشجویان شبانه و ماقبل آن 1396ورودي سال دانشجویان روزانه براي  (
 

اداره کل امور ) 1فترچه شماره د -65 ص -2(فرم شماره 
 )براي دانشجویان انصرافیدانشجویان داخل (

 مناطق یا سهمیهتعهد فرم 
 راجعه وعیه ماطالع از نوع فرمی که باید تکمیل نمایید به فایل اکسل موجود در اطالهت ج

 .نیدکمیل بعد از پیدا کردن نام خود فرم مربوطه را دانلود و تک
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 دانشگاهیصل یا گواهی موقت مدرك پیشا −

 اراي شماره و تاریخ باشد به همراه مهر و امضاءد − دانشگاهیریز نمرات پیش

تحصیلی)یکسان معدل ریزنمرات(کارنامه  معدل کل مندرج در مدارك با −
 باشد.

 اطالعات موجود در مدارك و ریزنمرات اشتباه نباشد. −

 مدارك ناخوانا و مخدوش نباشد. −

هاي شتهر از یک هر در یا دوره دوم متوسطه دانشگاهیپیش دوره اخذ تاریخ −
 .باشد 31/06/98 پایان تا حداکثر باید دوم و اول نیمسال تحصیلی

 
 

 »یک کپی از همه مدارك«

 متوسطهاصل یا گواهی موقت مدرك  −

 ریز نمرات متوسطه 
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پایان تحصیالت  گواهی موقت یا مدركصل ا −
  سطهدوره دوم متو

 تحصیلی سوابق کلی گزارش( 602 فرم
 )دوازدهم تا دهم هايپایه
 دبیرستان آخر سال سه تحصیلی کارنامه اصل

 مهر و امضاء با) دوازدهم تا دهم پایه(
 .پرورش و آموزش ادارت یا دبیرستان

 و کارت ملی  کپی شناسنامهاصل و 
تن در صورت مفقود شدن کارت ملی یا شناسنامه داشخوانا (تمام صفحات)/  سري کی

 .باشدیاحوال الزامی منامه درخواست المثنی از اداره ثبت
 پشت و رو کپیاصل و  کارت پایان خدمت و یا  معافیت دائم /  دارندگان وظیفه (ویژه آقایان)وضعیت نظام

 .ادر شودص "دانشگاه هنر شیراز"حتماً به نام آدرس زیر باشد و طبق  دانشگاهیرسید تأییدیه تحصیلی پیش* 
 اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی 

 باشد. شماره نامه و تاریخداراي  - کارمندان دولت ویژه
 دولت کارمندان براي اشتغال گواهی

 دوم دوره تحصـیالت  پایـان  موقـت  گـواهی  یـا  مـدرك  یا گواهی پیش دانشگاهی پیکهمراه پذیرفته شدگان می بایست به * کلیه 
ود را تحصیلی از اداره آموزش و پرورش محـل تحصـیل خـ    مراجعه و تائیدیه »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« خود به متوسطه

محـل   گاهنـام دانشـ  ه و د. کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشتیئه دهدر زمان ثبت نام به دانشگاه ارا آن را د و رسیدیدرخواست نمای
 د. یاعالم نمای »دفاتر پیشخوان خدمات دولت«را در فرم (دانشگاه هنر شیراز) خود تحصیل

 شماره اختمانس -هارراه ادبیات چ -بلوار چهل مقام -شیراز آدرس دانشگاه هنر شیراز جهت ارسال تأییدیه تحصیلی:

  7146696586: پستی دک -دانشگاه هنر شیراز -خارجه امور وزارت ساختمان پشت - ادبیات و علوم دانشکده )2(
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 ابطـال  نامـه  بایسـتی اند نموده استفاده حصیلت زمان در معافیت از که وظیفه نظام خدمت مشمول دانشجویان: )ویژه آقایان( تذکر:
ردانی اسـتفاده  معافیت تحصـیلی مقطـع کـا   که از  يافهیام وظنظ مشموالن ازپذیرش و باشند داشته همراه را خود تحصیلی معافیت

 .دیآیعمل نمه نام باند تحت هیچ شرایطی ثبتکرده

 هدارید.نگ دنزد خو ازیموردن، یک اسکن و یا کپی جهت مواقع دیینمایمی که به دانشگاه ارائه از مدارک: توجه

 .شد نخواهد داده تحویل دانشجو به مدارك کپی گونهچیه پرونده تشکیل از بعد

 شماست. سواالت آموزشیاحد آموزش فقط پاسخگوي و -  071 32298015شماره تماس آموزش:      


