
 

 

 دانشکده خبـر شیراز

ها دس پزیشفتِ ضذُ گشاهی ضوي ػشض خیش هقذم بِ هٌاسبت پزیشفتِ ضذى ش

ًذ هشاحل ثبت ًام ٍ تطکیل پشًٍذُ بِ ضشح ریل هی داًطکذُ خبش بِ اطالع هیشسا

 :باضذ

لغایت چْاسضٌبِ  06/07/94هشاجؼِ حضَسی پزیشفتِ ضذُ اص سٍص دٍضٌبِ -1

بِ داًطکذُ بِ ّوشاُ هذاسک الصم جْت  13:30الی  8:30اص ساػت  08/07/94

کلیِ هذاسک ثبت ًاهی الضاهی است،ضوٌاهذاسک  بِ ّوشاُ داضتي)تطکیل پشًٍذُ

( هَسد ًیاص جْت ثبت ًام دس پطت بشگِ دسج ضذُ است

دس ایام ثبت ًام ًوایٌذُ دفاتش )تاییذیِ تحصیلی اص دفاتش خذهات استباطی اخز-2

(  .حضَس خَاٌّذ داضتٍاقغ دس طبقِ اٍل داًطکذُ  104اتاق  اطی دسبخذهات است

ٍاقغ دس طبقِ هشاجؼِ بِ ٍاحذ تطکیل پشًٍذُ ،دس صَست تکویل بَدى هذاسک -3

( ًن ابشاّیویخا)اٍل ٍاحذ سوت چپ 

هشاجؼِ بِ ٍاحذ بشسسی هغایشت جْت بشسسی هغایشت هؼذل ٍ هطخصات -4

طبقِ دٍم ٍاحذ سوت ساست )پزیشفتِ ضذُ با اطالػات ثبت ًاهی دس سایت سٌجص

( خاًن بَیشی

هشاجؼِ بِ ٍاحذ تاییذ ٍ اخز تاییذیِ اص ٍاحذ هغایشت،دس صَست ًذاضتي هغایشت -5

دٍم طبقِ )(سجاد)داًطگاُجاهغ پشًٍذُ دس ساهاًِ  الکتشًٍیکی پشًٍذُ جْت تاییذ

( ٍاحذ سوت چپ خاًن بیژًیاى

پشًٍذُ دس ساهاًِ سجاد هشجؼِ بِ اهَس ٍ تاییذ  ،صَست تاییذ بشًاهِ کالسی دس -6

( سوت ساست آقای ػلَی ٍاحذ طبقِ اٍل )هالی جْت پشداخت ضْشیِ

 

 



 

 :بِ ضشح ریل هی باضذ جْت ثبت ًام ٍتطکیل پشًٍذُ هذاسک هَسد ًیاص

تْیِ ضذُ دس سال سًگی صهیٌِ سفیذ، 3×4ضص قطؼِ ػکس توام سخ -1

 ( سٍتَش باضذ آسایص ٍبا حجاب کاهل ،بذٍى  هی بایست خاًن ّاػکس )جاسی

 صفحِدس  ضٌاسٌاهِ ٍ اصل آى جْت هطابقتتوام صفحات تصَیش دٍ سشی -2

A4(اهِ الضاهیستتصَیش قسوت تَضیحات ضٌاسي )

 A4دس صفحِ  ٍ اصل آى جْت هطابقت (پطت ٍ سٍ)تصَیش کاست هلیدٍ سشی  -3

هل هتَسطِ ٍ یا گَاّی آى بشای داٍطلباى ًظام قذین آهَصش اصل دیپلن کا -4

سٍسش هٌطقِ هحل تحصیل بِ هتَسطِ با هْش ٍ اهضای سئیس اداسُ آهَصش ٍ پ

 .بشگ تصَیش آى دٍاًضوام 

اصل هذسک دیپلن ًظام جذیذ آهَصش هتَسطِ ٍ یا گَاّی پایاى دٍسُ سِ سالِ  -5

سش هٌطقِ هحل تحصیل بِ ٍ پشٍ ًظام جذیذ با هْش ٍ اهضای سئیس اداسُ آهَصش

 .بشگ تصَیش آىدٍ اًضوام 

التحصیالًی کِ تاکٌَى گَاّیٌاهِ پایاى  اصل فشم تأییذیِ هؼذل جْت فاسؽ -6

 .بشگ تصَیش آىدٍ بِ اًضوام  .تحصیالت بشای آًاى صادس ًطذُ است

گَاّی اضتغال بِ کاس با اهضا ٍ هْش باالتشیي هقام هسؤل، آخشیي فیص حقَقی ٍ  -7

( ضذگاى ضاغل بشای پزیشفتِ)قشاسداد هؼتبش اًجام کاس آخشیي حکن کاسگضیٌی یا 

هقشسات ٍظیفِ  2-3هذسکی کِ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ داٍطلباى سا با تَجِ بِ بٌذ -8

بشای )دفتشچِ ساٌّوای پزیشش هطخص ًوایذ  3ٍ4ػوَهی هٌذسج دس صفحات

( بشادساى

پزیشفتِ ضذگاًی کِ هطوَل هؼافیت تحصیلی هی باضٌذ هی بایست با هشاجؼِ :تزکش

بِ اخز ًاهِ هؼافیت تحصیلی ًسبت  (طبقِ دٍم ٍاحذ سوت چپ)بِ خاًن ابشاّیوی

. ٍ اًجام اهَس هشبَطِ اقذام ًوایٌذ10+ٍ هشاجؼِ بِ پلیس 


