به نام خذا
دستور العول انتخاب واحذ نیوسال اول سال تحصیلی 95 -96اس طزیق اینتزنت
الف – کلیات :

 – 1پزداخت هز گونه ضهزیه وبذهی به اهور هالی فقط به صورت اینتزنتی انجام ضود و اس واریش فیص به صورت دستی خودداری گزدد.
( پززاذت الکتزًٍیکی تالفاصلِ تِ حساب ضوا هٌظَر ذَاّس ضس ٍ تا کلیِ کارتْای عضَ ضتاب اهکاى پززاذت ضهْزهِ اس عزهه
ساهت زاًطگاُ ٍجَز زارز ضوٌاً ًیاسی ًیست کارت تِ ًام زاًطجَ تاضس).
2ـ بذهی به اهور هالی دانطگاه بایذ تسویه ضود .

3ـــ تههسّی تههِ صههٌسٍ رفههاُ تاتههت تسههَهِ ٍام تاهسههتی تههِ صههَرت هزاجضههِ حضههَری تههِ تاً ه
ً 1015811581118شز تاً

اس عزه ه فههیص تههِ حسههاب

هلی ( قاتل پززاذت زر کلیِ ضضة ) تِ ًام صٌسٍ رفاُ زاًطجَهی ٍارهش ٍ اصل فیص قثل اس ثثت

ًام تِ صٌسٍ رفاُ تحَهل گززز.
4ـ تاتَجِ تِ اهٌکِ تزافی

ضثکِ اهٌتزًت زر سهاى اًتراب ٍاحس ٍ کاّص سزعت آى  ،هطکالتی تزای ثثت ًام اهجاز ذَاّس کزز

 .لذا تِ هٌظَر جلَگیزی اس ّز گًَِ هطکل  ،زاًطجَهاى هحتزم هی تَاًٌس اس ّن اکٌَى ًسثت تِ ٍارهش علهی الحسهاب ضهْزهِ تهزم
آهٌسُ اقسام ٍ پس اس پززاذت زر سهاى تضییي ضسُ ًسثت تِ ثثت ًام اقسام ًواهٌس.
5ـ زاًطجَهاى کلیِ ٍرٍزهْا تاهستی ضهزیه ثابت و هبلػ  3/000/000 +ریال اس ضهزیه هتغیز را ( تغَر علی الحساب) اس طزیق اینتزنت

ٍارهش ٍسپس ًسثت تِ اًتراب ٍاحس اقسام ًواهٌس.
 -6اًتراب ٍاحس ًیوسال اٍل سال تحصیلی  95 -96اس عزه اهٌتزًت تا تَجِ تِ تزًاههِ سهاًثٌهسی ضهسُ زر چْهار رٍس اس سهاعت
 8صثح رٍسسِ ضٌثِ هَرخ  95/16/06تا ساعت  8صثح رٍس ضٌثِ هَرخ  95/16/01هی تاضس  .هجسزاً ثثت ًهام اس هتهاذزهي اس
ساعت  8صثح رٍس ضٌثِ هَرخ  95/16/01تا ساعت  8صثح رٍسچْار ضٌثِ هَرخ  95/16/04ازاهِ هی هاتس.
 -7زاًطجَهاى کارزاًی ،کارضٌاسی ًاپیَستِ ٍکارضٌاسی پیَستِ هی تَاًٌ س تا اسهتاازُ اس تزًاههِ ّاتگهی اعهالم ضهسُ  ،تها رعاههت
پیص ًیاس حساکثز ٍ 01احس زرسی را اًتراب ًواهٌسٍ زر صَرت هطزٍط ضسى زر ًیوسهال قثهل  ،هجهاس تهِ اًترهاب حهساکثز 04
ٍاحس زرسی هی تاضٌس .زاًطجَهاى تزم آذز ٍ زاًطجَهاى تا هضسل تاالی  07هی تَاًٌس تا سقف ٍ 04احس زرسی اًتراب ًواهٌس.
 -8زاًطجَهاى زٍرُ کارضٌاسی ارضس ،حساکثز هجاس تِ اًتراب ٍ 04احس زرسی هی تاضٌس کِ السم است پس اس ثثهت ًهام پزهٌهت
ثثت ًام ذَز را تِ تائیس هسهز گزٍُ آهَسش تزساًٌس  ٍ .زاًطجَهاى زٍرُ زکتزی  ،حساکثز هجاس تِ اًتراب ٍ 00احس زرسهی تها
تائیس گزٍُ آهَسضی هزتَعِ هی تاضٌس .
 -9اًتراب ٍاحس رضتِ ّای هرتلف فقظ زر تارهد ّای تضییي ضسُ تزاتز جسٍل سهاى تٌسی اًجام هی گیزز.
 10ـ ضزوع کالسهای درسی  :اس رٍس ضٌثِ هَرخ 95/17/13

پایاى کالسها  :رٍس جوضِ هَرخ 95/01/04

11ـ تاریخ بزگشاری اهتحانات  :اس رٍس ضٌثِ هَرخ  95/01/05لغاهت رٍس هکطٌثِ هَرخ 95/00/01
12ـ زاًطجَهاى ٌّگام اًتراب ٍاحس تِ تزًاهِ اهتحاًات تَجِ زقی ًواهٌس کِ زرٍس اًتراتی آًاى اس ًظهز سههاًی تهساذل اهتحهاى
ًساضتِ تاضس زر صَرت تساذل هکی اس زرٍس حذف ذَاّس ضس .
ب – هزاحل ثبت نام :
 -1دانطجویاى هی تواننذ با استفاده اس ضواره دانطجویی خود به عنواى کلوه عبور و اس ضواره ضناسناهه خود به عنواى رهش ورود استفاده نواینذ .

 – 0زاًطجَهاى زر اًتراب ٍاحس تاهس پس اس رٍهت تزًاهِ اًتراب ٍاحس کس هطرصِ هَرز ًظز ذَز را اًتراب ًواهٌس.
 -3زاًطجَهاى تضس اس اًتراب ٍاحس ٍ زرهافت فزم هحاسثِ ضْزهِ ًسثت تِ ٍارهش ضْزهِ اقسام پهس اس آى  ،پزهٌهت ًْهاهی ذهَز را
زرهافت هی ًواهٌس ٍ سپس تِ ازارُ آهَسش زاًطکسُ هزتَعِ هزاجضِ ٍ تا ارائِ پزهٌت ًْهاهی  ،کهارت زاًطهجَهی ذهَز را توسههس
هی ًواهٌس.
*** تذکز ههن:

کلیه دانطجویانی که تزم آخز هی باضنذ جهت رفع نواقص پزونذه تحصیلی خود به اداره آهوسش دانطکذه هزاجعه نواینذ تا در سهاى فارغ التحصیلی دچار هطکل نگزدنذ.

