
 

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
 شیراز،هنر دانشگاه  در را شما پذیرش گرامی دانشجوی

 تبریک می گوییم.  هنر و عرصه علم 
 

 ثبت نامفرایند 

شجوی  شگاه  در شما  نام ثبت فرآیند ،عزیز دان ضوری   اینترنتی و صورت دو  به شیراز هنر  دان  خواهد نجاماح

 .شد

 

 1401 هرم  2 از   : اول: ثبت نام اینترنتیمرحله  −

 طبق اطالعیه های بعدی در گروه واتساپ : دوم: ثبت نام حضوریمرحله  −
 
 

 

 آگاه شوید.آخرین اخبار و اطالعیه های مربوط به ثبت نام از واتساپی زیر  با عضویت در گروه 
 

 1400واتساپی ویژه ثبت نام دانشجویان ورودی لینک گروه 

https://chat.whatsapp.com/IFmOQmTVD84Glcgi6rd00L 

، نام و نام یت در گروه واتساپپس از عضودر گروه واتساپ عضو شود و  دشجو بایخود داننکته: 

 خانوادگی، کد ملی و رشته قبولی خود را به مدیر گروه ارسال نماید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/IFmOQmTVD84Glcgi6rd00L


 

 

 

  :آموزشواحد  های  شماره تماس

 

  شماست. سواالت آموزشیواحد آموزش فقط پاسخگوی 

 12تا  8شنبه تا چهارشنبه از ساعت دانشگاه: پاسخگویی ساعت 

 07132298015 رشته های معماری داخلی، موزه، مرمت بناهای تاریخی و باستان شناسی 

 07132349174 های ادبیات نمایشی، فرش، نقاشی و ارتباط تصویریرشته 

 07132349174 نظام وظیفهکارشناس 

 

 شماره تماس امور دانشجویی:
07132298012- 07132298013-07132290774 

 109داخلی   ست.ادانشگاه فاقد خوابگاه  خوابگاه

 117 داخلی مورد نحوه رزرو و نرخ غذا پاسخگوی سواالت شما در تغذیه

 118 داخلی پاسخگوی سواالت شما در مورد انواع وام های دانشجویی صندوق رفاه

 07132298189 پاسخگوی سواالت شما در مورد کارنامه سالمت جسم و روان مشاورهمرکز 

 

  



 

 

 

 

 مراحل ثبت نام
 

 تاییدیه تحصیلیگام اول: 

 
 آدرس به «پرورش و آموزش وزارت تحصیلی مدارک تايیديه» سامانه به مراجعه با بايدپذيرفته شدگان کلیه 

https://emt.medu.ir  التحصیلی فارغ سوابق» گزينه انتخاب با مراجعه نموده و پس از مطالعه راهنمای ثبت نام» 

 به( آخر سال سه) متوسطه دوم دوره تحصیل های محل گواهی و التحصیلی فارغ کارنامه ارسال درخواست به اقدام

. دنمايی دريافت پرداخت تأيیديه و پیگیری کد هزينه، پرداخت و اطالعات ثبت از پس و نمايند قبولی محل دانشگاه

 تايیديه» سامانه از شده دريافت پیگیری کد قبولی، محل دانشگاه در الکترونیکی نام ثبت مرحله در بايد شدگان پذيرفته

 .دنمايی درج پايه اطالعات قسمت در را «پرورش و آموزش وزارت تحصیلی مدارک
 

 نمایید. اعالم دقیق مربوطه های قسمت در را (شیراز هنر دانشگاه) خود تحصیل محل دانشگاه نام و رشته نام حتماً: تذکر

 .نمایید دقت تحصیلی تاییدیه جهت دانشگاه انتخاب در بنابراین است متفاوت دانشگاه دو شیراز هنر دانشگاه و شیراز دانشگاه
 

در روزهای بعد، از قسمت پیگیری تايیديه تحصیلی نسبت به اينکه آيا  بايدهمچنین شايان ذکر است که خود دانشجو 

 تايیديه برای دانشگاه صادر شده است مطمئن شوند.
 

 

  

https://emt.medu.ir/


 

 

 تهیه مدارک: دومگام 

 
 با توجه به نوع نظام آموزشیتهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

 دبیرستان يا هنرستان محل تحصیل و دريافت مدرک مربوطه مراجعه به
 

 

 ثبت نام مدارک مورد نیاز برای

 توضیحات لیست مدارک

 جاری سال در شدهتهیه -سفید پشت-رخ تمام -اسکن رنگی  3×4عکس  

ی 
حد

 وا
ی

سال
ی 

زش
مو

م آ
ظا

ن

ی
حد

 وا
ی

رم
ا ت

 ی

 دانشگاهیاصل یا گواهی موقت مدرک پیش −

 دانشگاهیریز نمرات پیش

 دارای شماره و تاریخ باشد به همراه مهر و امضاء 

 ریزنمرات)کارنامه معدل  معدل کل مندرج در مدارک با

 تحصیلی(یکسان باشد.

 .اطالعات موجود در مدارک و ریزنمرات اشتباه نباشد 

 .مدارک ناخوانا و مخدوش نباشد 

 یک هر در یا دوره دوم متوسطه دانشگاهیپیش دوره اخذ تاریخ 

 پایان تا حداکثر باید دوم و اول نیمسال های تحصیلیرشته از

 .باشد 31/06/1401

 دیپلماصل یا گواهی موقت مدرک  −

 دیپلمریز نمرات  
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پایان تحصیالت  گواهی موقت یا مدرکصل ا −

 سطه دوره دوم متو

 دبیرستان آخر سال سه تحصیلی کارنامه اصل

 دبیرستان مهر و امضاء با( دوازدهم تا دهم پایه)

 .پرورش و آموزش ادارت یا

 ها آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه دانشجویان اخراجیویژه 

 و ها دانشججگاهو یا دانشجججوی انصججرافی دوره روزانه   آموزشججی اخراجی دانشجججویان از دانشگاه قبلیاصل فرم انصراف 
سات    س ست   25/12/99حداکثر تا تاریخ  عالی آموزش مؤ صراف و    الزم ا صل فرم ان ا

ساب کامل     صفیه ح شده  گواهی ت شگاه  تأیید  شجویان داخل و از دان  اداره کل امور دان

 (1دفترچه شماره  -72ص  -2)فرم شماره ارائه نمایند. 

 از دانشگاه قبلی گواهی تصفیه حساب

( اداره کل امور 1دفترچه شماره  -72ص  -2)فرم شماره 

 (دانشجویان انصرافیبرای دانشجویان داخل )

 شناسنامه  صفحات
در صورت مفقود شدن شناسنامه داشتن نامه تمام صفحات شناسنامه اسکن شود)

 (.باشدیاحوال الزامی مدرخواست المثنی از اداره ثبت

 در صورتی که کارت ملی هنوز صادر نشده رسید ثبت احوال را جایگزین نمایید )پشت و رو( کارت ملی

  پشت و رو اسکن )ویژه آقایان(پایان خدمت و یا  معافیت دائم  کارتدارندگان 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسکن مدارک: سومگام 

 
 مدارک تهیه شده و نگهداری فايل ها بر روی سی دی يا فلش جهت ثبت نام اينترنتیاسکن 

 

 مشخصات مدارک اسکن شده:

  jpg و فرمت dpi3۰۰  با رزولوشن 3×4عکس  

 jpg و فرمت dpi200 بقیه مدارک با رزولوشن

 .نبايد بیشتر باشد KB 800 توجه: حجم هريک از فايل های باال از

 .باشد رنگیاسکن مدارک بايد از اصل مدرک و به صورت 

 .عکس گرفتن با موبايل مورد پذيرش نیست
 

 

 

 ثبت نام اینترنتی: چهارمگام 

 
 (1401مهرماه  2از شروع ) مراحل ثبت نام اينترنتی:

  http://shirazartu.ac.ir  آدرس به شیراز هنر دانشگاه سايت به ورود  -1

 نام ثبت لینک روی بر کلیک و شیراز هنر دانشگاه سايت در شدگان پذيرفته نام ثبت لینک مشاهده  -2

http://sess.shirazartu.ac.ir/sess/Script/SpcLogin.aspx 
 (نکنیدبر روی گزینه جستجوی جدید کلیک کلیک بر روی گزينه جستجو ) و ملی کد و شناسنامه شماره داوطلبی، شماره درج -3

 آن تايید و آموزشی اتوماسیون سیستم به ورود لینک مشاهده و عبور رمز و کاربری شناسه دريافت -4

 آن تايید و عبور رمز و کاربری شماره درج و شیراز هنر دانشگاه آموزشی اتوماسیون سیستم مشاهده -5

 
 آنها تايید و نام ثبت های فرم تکمیل و صحیح صورت به پايه اطالعات تکمیل -6

 

 درج يا ها،فرم تکمیل عدم لذا. پذيرد می انجام آموزشی اتوماسیون سیستم طريق از پايه اطالعات از استفاده با مکاتبات کلیه: تذکر

 .بود خواهد دانشجو عهده به آن عواقب و گردد می آتی مشکالت و نهايی نام ثبت عدم موجب ناقص صورت به يا و غلط اطالعات
 

 

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


 

 

 تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی: پنجمگام 

 
 ادامه ثبت نام اینترنتی )تکمیل فرایندها(

 

 هزار تومان 12۰پرداخت اينترنتی وجه ثبت نام به مبلغ  -1

 تکمیل فرم تعهدنامه عدم اشتغال -2

 1تکمیل و تايید فرم شماره  -3

 5 يا 4تکمیل و تايید فرم شماره  -4

 (که خدمت سربازی نرفته اند)ويژه دانشجويان پسر  دانشگاه در نام ثبت مجوز صدور جهت مشمول مشخصات فرمتکمیل  -5

 )ويژه دانشجويان پسر که خدمت سربازی نرفته اند(تحصیلی معافیت درخواست فرمتکمیل  -6

 شخصی)آپلود عکس، کارت ملی و شناسنامه( مدارک ارسال فرم -7

 فرم ارسال مدارک تحصیلی با توجه به نوع نظام آموزشی )مدرک ديپلم، پیش دانشگاهی و ريزنمرات( -8

 انضباطی نامه تعهدتايید فرم  -9

 فرهنگی عاليق فرمتکمیل  -1۰

 دانشجويی امور های فرمتکمیل  -11

 )ويژه افراد دارای سهمیه شاهد و ايثارگر(ايثارگر  و شاهد دانشجويان فرمتکمیل  -12

 کارشناسان تايید جهت فرم ارسال -13
 

 

و مدارکی که از طریق ج در گام دوم( مندر )جدولبه ثبت نام  ربوطمگرامی: تمام مدارک دانشجویان 

ری اعالم ی که جهت ثبت نام حضوهایرا باید در روزهای تکمیلی در گروه واتساپ اعالم می شود اطالعیه

 .داشته باشندبا خود به همراه و ثبت نام نهایی  جهت تشکیل پرونده گرددمی

 

 

 منزلهبه نامثبتعدم و مقررات آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بدیهی است بر اساس قوانین

 باشد.می انصراف از تحصیل
 

 

 7146696989: پستی کد -دانشگاه هنر شیراز -چهارراه ادبیات  -بلوار چهل مقام -آدرس دانشگاه هنر شیراز: شیراز
 

 
 


