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مدیریت تحصیالت 
تکمیلی

معاونان محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه های:  

اصفهان – تبریز - تهران – عالمه طباطبایی – شهید بهشتی – الزهرا – تربیت مدرس – فردوسی 

مشهد – صنعتی شریف – صنعتی امیر کبیر – صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – صنعتی شاهرود 

– صنعتی شیراز – صنعتی اصفهان – علم و صنعت ایران –  – ارومیه – خوارزمی –رازی کرمانشاه – 

زنجان – شهید باهنرکرمان – شهید چمران اهواز – کاشان – گیالن – یزد – مازندران – علوم پایه 

زنجان – بوعلی سینا – علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان– خلیج فارس- هرمزگان –ولی عصر 

رفسنجان(عج)– یاسوج – سیستان و بلوچستان – کاشان – هنر شیراز – هنر اصفهان – هنر اسالمی 

تبریز –بیرجند-صنعتی بابل – ایالم – بجنورد – بین المللی امام خمینی (ره) – حکیم سبزواری -  

کردستان – قم – شهرکرد – زابل-لرستان – شهید مدنی – دریانوردی و علوم دریایی چابهار – علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری – کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان – علوم و فنون دریایی 

خرمشهر 

با سالم واحترام 

           دانشگاه شیراز از میان دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع کارشناسی دانشگاه های 

دولتی بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  

پس از بررسی سوابق آموزشی- پژوهشی و انجام مصاحبه علمی، برای سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ 

تعدادی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش مینماید.

متقاضیان ورودی نیم سال اول سال تحصیلی٩٧-٩٦ (فارغ التحصیل حداکثر تا ١٤٠٠/٦/٣١) و ورودی 

نیم سال دوم ٩٦-٩۵ (در صورت داشتن تمام شرایط) می توانند از ٩٩/١٠/٢٧ الی ٩٩/١١/٢٧ به 

سایت دانشگاه شیراز به آدرس shirazu.ac.ir ، قسمت اطالعیه،  مراجعه و به صورت 

اینترنتی ثبت نام و مدارک الزم را در سامانه بارگذاری نمایند.  خواهشمند است مقرر فرمایید به نحو 

مقتضی به اطالع دانشجویان رسانیده شود.  
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