« باسمه تعالی »

دستور العمل انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94 –95از طریق اینترنت
الف – کلیات :
 – 1پرداخت هر گونه شهریه وبدهی به امور مالی بایدفقط به صورت اینترنتی انجام شود و از واریز فیش به صورت دستی خودداری گردد.

(پرداخت الکترونیکی بالفاصله به حساب شما منظور خواهد شد و با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پرداختت شتهر ه اط یر تا تتا ت دان ت ا
وجود دارد ضمناً نیاطی نیست کارت به نام دان جو باشد).
 -2بدهی به امورمالی دانشگاه بایدتسویه شود.

3ت بدهی به صندوق رفا بابت تسو ه وام با ستی به صورت مراجعه حضوری به بانک اط یر ا فیش به حستاب  1110011001110نتدد
بانک ملی ( قابل پرداخت در کلیه شعب ) به نام صندوق رفا دان جو ی وار د و اصل فیش قبل اط ثبت نام به صندوق رفا تحو ل گردد.
4ت باتوجه به ا نکه ترافیک شبکه های ا نترنت در طمان انتخاب واحد و کاهش ترعت آن،م کالتی برای ثبت نام ا جادخواهدکرد .لذابته
منظور جلوگیری اط هر گونه م کل ،دان جو ان محترم می توانند اط هم اکنون نسبت به وار د علی الحستاب شتهر ه تترم آ نتد اقتدام و
پس اط پرداخت آن در طمان تعیین شد نسبت به ثبت نام اقدام نما ند.
 5ت دان جو ان کلیه ورود ها با ستی شهریه ثابت  3/111/111 +ریال شهریه متغیر را ( بطور علی الحساب) از طریق

اینترنقت

وار د وتپس نسبت به انتخاب واحد اقدام نما ند.
 -6انتخاب واحد نیمسال اول تال تحصیلی  94 – 95اط یر ا ا نترنت با توجه به برنامه طمانبندی شتد درچهتارروط اطتتاعت 8صتب روط
شنبه مورخ  94/6/14شروع تا تاعت  8صب روطته شتنبه متورخ  94/6/17متی باشتد .مجتدداًمتأخر ن اطتتاعت  8صتب روطچهارشتنبه
مورخ  94/6/18تا تاعت  8صب روط ک نبه مورخ  94/6/22ادامه دارد و مجدداً متاخر ن کلیه مقایع وکلیه ورود هتااط تتاعت  8صتب
روط ک نبه مورخه  94/6/22لغا ت تاعت  8صب پنج شنبه مورخ  94/6/26خاتمه می پذ رد.
 -7دان جو ان کاردانی – کارشناتی ناپیوتته – کارشناتی پیوتته می تواند با اتتفاد اط برنامه هفت ی اعالم شد  ،بتا رعا تت پتیش نیتاط
حداکثر  22واحد درتی را انتخاب نما ند .در صورت م روط شدن در نیمسال قبل  ،مجاط به انتخاب حداکثر  14واحد درتی می باشتند.
دان جو ان ترم آخرودان جو ان بامعدل باالی 17می توانندتاتقف  24واحددرتی انتخاب نما ند.
 -8دان جو ان دور کارشناتی ارشد حداکثر مجاط به انتخاب  14واحد درتی می باشند که الطم اتت پس اط ثبت نام پر نتت ثبتت نتام
خود را به تائید مد ر گرو آموطش رتتانید باشتند  .و دان تجو ان دور دکتتری حتداکثرمجاط بته انتختاب 12واحددرتتی باتائیتدگرو
آموطشی مربویه می باشند.
 -9انتخاب واحد رشته های مختلف فقط در تار خهای تعیین شد برابر جدول طمانبندی انجام می گردد .
 -11شروع کالسهای درسی :اط روطشنبه مورخ94/7/4

پایان کالسها :روطجمعه مورخ 94/12/25

 -11تاریخ برگزاری امتحانات :اطروط شنبه مورخ  94/12/26لغا ت روط ته شنبه مورخ  94/11/6خواهد بود.
 – 12دان جو ان هن ام انتخاب واحد به برنامه امتحانات توجه دقیا نما ند که دروس انتخابی آنان اط نظتر طمتانی تتداخل امتحتان نداشتته باشتد در
صورت تداخل کی اط دروس حذف خواهد شد.

ب – مراحل ثبت نام :
 -1دانشجویان می توانند با استفاده از شماره دانشجویی به عنوان کلمه عبور و از شماره شناسنامه به عنوان رمز ورود استفاده نمایند .

 – 2دان جو ان در انتخاب واحد با د پس اط رو ت برنامه انتخاب واحد کد م خصه مورد نظر خود را انتخاب نما ند.
 -3دان جو ان بعد اط انتخاب واحد ودر افت فرم محاتبه شهر ه نسبت به وار دشهر ه اقدام ،تپس پر نت نها ی خود را در افت نما ند و تپس ادار
آموطش دان کد مربویه مراجعه و با ارائه پر نت نها ی  ،کارت دان جو ی خود را تمد د نما ند.
*** تذکرمهم :

کلیه دان جو انی که ترم آخرمی باشندجهت رفع نواقصی پروند تحصیلی خودبه ادار آموطش دان کد مراجعه نما ند.تادرطمان فارغ التحصیلی دچارم کل ن ردند/.م

اطالعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 59- 59
تاریخ

ساعت

مقاطع و گرایش

ورودی

59/ 6/ 49

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کارشناسی پیوسته -کلیه گرایشها – دکتری

ورودی سال 85 - 59

59/ 6/ 49

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کارشناسی پیوسته – کلیه گرایشها – دکتری

ورود ی سال 54

59/ 6/ 46

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کلیه مقاطع – کلیه گرایشها

ورودی سال 59

59/ 6/ 41

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کلیه مقاطع – کلیه گرایشها

ورودی سال 59

قابل توجه دانشجویان  - 1:ورودی های  88و ماقبل آن در مقاطع کارشناسی پیوسته ،دکتری  - 2ورودی های  11وماقبل آن درمقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته
وارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند لطفاً قبل از شروع ثبت نام جهت اخذمجوز الزم به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

ثبت نام متاخرین نیمسال اول  59ـ 59
تاریخ

ساعت

مقاطع و گرایش

ورودی

59/ 6/ 48

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کارشناسی پیوسته -کلیه گرایشها – دکتری

ورودی سال 85 - 59

59/ 6/ 45

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کارشناسی پیوسته – کلیه گرایشها – دکتری

ورودی سال 54

59/ 6/ 99

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کلیه مقاطع – کلیه گرایشها

ورودی سال 59

59/ 6/ 94

ازساعت 8صبح الی  8صبح روز بعد

کلیه مقاطع – کلیه گرایشها

ورودی سال 59

قابل توجه دانشجویان  - 1 :ورودی های  88وماقبل آن در مقاطع کارشناسی پیوسته  ،دکتری  - 2ورودی های  11وماقبل آن درمقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته وارشد
مجاز به ثبت نام نمی باشند لطفاً قبل از شروع ثبت نام جهت اخذمجوز الزم به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

ثبت نام متأخرین مجدد نیمسال اول 59- 59
ازساعت  8صبح مورخ  59/6/99تاساعت  8صبح مورخ 59/6/96

کلیه مقاطع وکلیه ورودیها

قابل توجه دانشجویان  - 1 :ورودی های  88وماقبل آن در مقاطع کارشناسی پیوسته  ،دکتری  - 2ورودی های  11وماقبل آن درمقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته وارشد
مجاز به ثبت نام نمی باشند لطفاً قبل از شروع ثبت نام جهت اخذمجوز الزم به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

