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  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

  . تبريك مي گوييم هنر و شيراز، عرصه علمهنر دانشگاه  در را شما پذيرش گرامي دانشجوي
  

 ثبت نامفرايند 

 غيرحضوري و از طريق اينترنت كامالً صورت به شيرازهنر  دانشگاه در شما نام ثبت فرآيند گرامي، دانشجوي

  .باشد نمي دانشجو حضور به نيازي و شد خواهد انجام

 

    . به دقت مطالعه نماييد http://shirazartu.ac.ir/ ابتدا فرايندها و مراحل ثبت نام را در سايت دانشگاه هنر شيراز به آدرس

 

كه بر اساس هر رشته جداگانه راه اندازي  1399ويژه ورودي هاي سپس بر روي لينك گروه واتساپ 

  .شده است كليك نموده و با معرفي خود راهنمايي هاي الزم جهت ثبت نام را دريافت نماييد
  

  1399ورودي لينك گروه هاي واتساپي ويژه ثبت نام دانشجويان 

  نام رشته

شماره واتساپ 

صرفاً جهت ارسال 

  پيام
  واتساپلينك گروه 

 https://chat.whatsapp.com/JAtTL2zExUq5dP7yqFCbmk 07132298015  موزه

 https://chat.whatsapp.com/L3KvzCyfsnr3oT0H3L06Qr 07132298015  معماري داخلي

 https://chat.whatsapp.com/DYdpHHnOEhTFjjKm9rliOY 07132290768  مرمت بناهاي تاريخي

 https://chat.whatsapp.com/GguZ5Z86NvI6eV8G3s5oul 07132290768  باستان شناسي

 https://chat.whatsapp.com/KqQxty0mr74KqlWZwydyDg 07132349174 نقاشي

 https://chat.whatsapp.com/D3C6ebOZYdi4yHBB89U374 07132349174 فرش

 https://chat.whatsapp.com/L5bxPTL3DmIICZdu3L3XHe 07132349174 ارتباط تصويري

 https://chat.whatsapp.com/JNAt38ux4W4KYHvjt5Ktjn 07132349174 ادبيات نمايشي

يت در گروه واتساپ تمامي پس از عضوخود دانشجو بايستي در گروه واتساپ عضو شود و : نكته

  .دل ثبت نام را با دقت مطالعه نمايها و مراح اطالعيه
  

  :آموزشواحد شماره تماس 

  07132298015  رشته هاي معماري داخلي، موزه، مرمت بناهاي تاريخي و باستان شناسي   1ساختمان شماره 

  07132349174  ادبيات نمايشيو  ارتباط تصويري، فرش ،نقاشي  2ساختمان شماره 

 .شماست سواالت آموزشيواحد آموزش فقط پاسخگوي 

  14تا  8شنبه تا چهارشنبه از ساعت : ساعت كاري دانشگاه
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اسكن بـا   است آمده اطالعيه اين در كه نياز مورد مدارك از ،از اقدام به ثبت نام قبل اينترنتي، نام ثبت براي

  .نماييد تهيه مشخصات زير

  

   jpg و فرمت dpi300 با رزولوشن 3×4عكس  

  jpg و فرمت dpi200 بقيه مدارك با رزولوشن

  .نبايد بيشتر باشد KB 800حجم هريك از فايل هاي باال از : توجه

  

مراجعه نموده و پس از   /https://emt.medu.irبه آدرس  تحصيليمدارك سامانه تاييديه به  پذيرفته شدگان مي بايستكليه 

  .نمايندوارد  دريافتي را در اطالعات پايه مطالعه راهنماي ثبت نام، نسبت به ثبت نام تاييديه تحصيلي اقدام نموده و كد پيگيري

همچنين شايان ذكر است كه خود دانشجو مي بايست در روزهاي بعد، از قسمت پيگيري تاييديه تحصيلي نسبت به اينكه آيا تاييديه 

  .براي دانشگاه صادر شده است مطمئن شوند

  )مراجعه نمايند https://estelam.msrt.irدارندگان مدرك كارداني پيوسته جهت استعالم تأييديه تحصيلي به آدرس (

  

  . دياعالم نماي در قسمت هاي مربوطه دقيقرا  )دانشگاه هنر شيراز( محل تحصيل خود نام دانشگاهو  نام رشتهحتماً : تذكر

  

  :ثبت نام اينترنتي شامل مراحل زير است

 /http://shirazartu.ac.ir: به آدرسورود به سايت دانشگاه هنر شيراز  )1

 شيراز و كليك بر روي لينك ثبت نامهنر مشاهده لينك ثبت نام پذيرفته شدگان در سايت دانشگاه  )2

http://sess.shirazartu.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspx 

 ملي و تاييد آندرج شماره داوطلبي، شماره شناسنامه و كد  )3

 دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و مشاهده لينك ورود به سيستم اتوماسيون آموزشي و تاييد آن )4

  شيراز و درج شماره كاربري و رمز عبور و تاييد آنهنر مشاهده سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه  )5

  آنهافرم هاي ثبت نام و تاييد تكميل اطالعات پايه به صورت صحيح و تكميل  )6

  

لـذا عـدم تكميـل    . جام مي پـذيرد كليه مكاتبات با استفاده از اطالعات پايه از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي ان :تـذكر 

ها، يا درج اطالعات غلط و يا به صورت ناقص موجب عدم ثبت نام نهايي و مشكالت آتي مـي گـردد و عواقـب آن بـه      فرم

  .عهده دانشجو خواهد بود

  

  ريال 750,000: هزينه ثبت نام

دوره كه آيد  عمل مي ثبت نام بهاز دانشجوياني فقط براساس قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  .به پايان رسانده باشند 31/06/1399تا حداكثر را  دانشگاهي پيشيا دوم متوسطه 

 منزله به نام ثبتعدم و مقررات آموزشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  بديهي است بر اساس قوانين

  .باشد مي انصراف از تحصيل
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  :حضوري جهت ثبت نام مدارك الزم

ديگري كه دانشگاه اطالع خواهـد داد بايـد اصـل مـدارك بـه      در بازه زماني  زير مورد نياز هست و  مدارك 

  .دانشگاه تحويل داده شود 
  

  توضيحات  ليست مدارك

  جاري سال در شده تهيه -سفيد پشت-رخ تمام  3×4عكس  

  .از سايت دانشگاه دانلود و تكميل نماييد  فرم مشخصات دانشجو

  .از سايت دانشگاه دانلود و تكميل نماييد  )1(فرم شماره 

اصل فرم انصراف و گواهي تصفيه حساب كامل از دانشگاه قبلي 

  )25/12/97اكثر تا تاريخ براي دانشجويان انصرافي حد (

  

 آمـوزش  مؤسسـات  و هـا  دانشگاه انصرافي يا و آموزشي اخراجيروزانه انصرافي  دانشجويان

اداره كل امور ) 1دفترچه شماره  - 70ص  -2فرم شماره (  عالي

  )براي دانشجويان انصرافي(دانشجويان داخل 

  فرم تعهد مناطق يا سهميه
تكميل نماييد به فايل اكسل موجود در اطالعيه مراجعه و جهت اطالع از نوع فرمي كه بايد 

  .بعد از پيدا كردن نام خود فرم مربوطه را دانلود و تكميل كنيد
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 دانشگاهي اصل يا گواهي موقت مدرك پيش −

  دانشگاهي ريز نمرات پيش
  داراي شماره و تاريخ باشد به همراه مهر و امضاء �

كارنامه (معدل ريزنمرات معدل كل مندرج در مدارك با �

  .يكسان باشد)تحصيلي

  .اطالعات موجود در مدارك و ريزنمرات اشتباه نباشد �

  .مدارك ناخوانا و مخدوش نباشد �

 از يك هر در يا دوره دوم متوسطه دانشگاهي پيش دوره اخذ تاريخ �

 31/06/99 پايان تا حداكثر بايد دوم و اول نيمسال هاي تحصيلي رشته

  .باشد

 ديپلماصل يا گواهي موقت مدرك  −

  ديپلمريز نمرات  
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پايان تحصيالت  گواهي موقت  يا مدرك صل ا −

  سطه دوره دوم متو  

 تحصيلي سوابق كلي گزارش( 602 فرم

  )دوازدهم تا دهم هاي پايه

 دبيرستان آخر سال سه تحصيلي كارنامه اصل

 مهر و امضاء با) دوازدهم تا دهم پايه(

  .پرورش و آموزش ادارت يا دبيرستان

  شناسنامه و كارت ملي  صفحات
در صورت مفقود شدن كارت ملي يا شناسنامه داشتن نامه درخواست المثني از اداره 

  .باشد ياحوال الزامي م ثبت

  اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي 
  .باشد شماره نامه و تاريخداراي  - كارمندان دولت ويژه

  دولت كارمندان براي اشتغال گواهي

  اصل و كپي پشت و رو/  دارندگان كارت پايان خدمت و يا  معافيت دائم   )ويژه آقايان(وظيفه  وضعيت نظام *

  .صادر شود "دانشگاه هنر شيراز"حتماً به نام   تأييديه تحصيلي
  

  .دانشگاه اقدام خواهد نمودخود درخصوص نظام وظيفه براي كساني كه مشمول باشند  *

  

 پشـت  - ادبيـات  و علوم دانشكده) 2( شماره ساختمان -چهارراه ادبيات  -بلوار چهل مقام -شيراز: آدرس دانشگاه هنر شيراز

  7146696586: پستي كد -دانشگاه هنر شيراز -خارجه امور وزارت ساختمان

  


