اطالعيه
ثبت نام پذيزفته شدگان رشته نيمه متمزکش علوم ورسشی (تزبيت بدنی) کنکور
سزاسزی سال تحصيلی 1397
ؾوي ػطؼ تجطيي ٍ ذيط هوسم ثِ پصيطكتِضسگبى ًَ ٍضٍز هوكغ ًبضضٌبسی پيَستِ ضضتِ ػلَم ٍضظضی (تطثيت ثسًی) سبل 97
زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ ،ثسيٌَسيلِ ثِ اقالع هیضسبًس :ايي زاًطگبُ ًبمًَيسی اظ ايي ػعيعاى ضا قی زٍ هطحلِ ثِ ضطح شيل
اًدبم هی زّس:
مزحله اول  :ثبت ًام ايٌتطًتي ،ثبت اطالعات ذَاستِ شسُ ٍ اسكي هساضك

پصيطكتِ ضسگبى ػعيع قجن ثطًبهِ ضيعي ٍ ثط اسبس ظهبًجٌسي اػالم ضسُ هیتَاًٌس هساضى الظم ضا اسٌي ٍ ايٌتطًتی ثجتًبم ًوبيٌس.
(اظ هطاخؼِ حؿَضي ذَززاضي گطزز)

ضٍظ ٍ تاضيد ثبت ًام
کلیِ زاًشجَياى پصيطفتِ شسُ

شٌبِ 97/10/29
يكشٌبِ 97/10/30

زاًطدَيبًی ًِ زض حبل حبؾط زض ضضتِ زيگطي زض ّويي زاًطگبُ هطـَل ثِ تحػيل هی ثبضٌس ،ثبيس هجل اظ هطاخؼِ ثِ سبيت ٍ
ثجت ًبم ايٌتطًتی ،خْت اًػطاف اظ ضضتة هجلی ثِ ذسهت آهَظضی زاًطگبُ هطاخؼِ ًوبيٌس زض ؿيط ايي غَضت ثجت ًبم ايٌتطًتی
اهٌبى پصيط ًيست.

زمان ثبت نام  8 :غجح الی  7غجح ضٍظ ثؼس
وب سايت دانشگاه به نشاني WWW.scu.ac.ir :
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نحوه ورود به مرحله ثبت نام:
صفحِ اٍل ساهاًِ زاًشگاُ  هٌَی اصلي ضاٌّوای زاًشجَياى ًٍَضٍز هطاحل ثبت ًام لیٌک ثبت ًام
زاًشجَياى ًٍَضٍز

الق) اظ هٌَي ثبالًَ :ع ًبضثطي ضا زاًطدَيبى خسيسالَضٍز (ًٍَضٍز) اًتربة ًٌيس.
ة) ٍاضز ًطزى ًس هلی ثِ ػٌَاى ًس ًبضثطي (زُ ضهن ًس هلی ًبهل ٍاضز ضَز)
ج) ضوبضُ زاٍقلجی ثِ ػٌَاى ضهع ػجَض
اتمام ثبت نام ( :زضيبكت ًس ضّگيطي ٍ «چبح اقالػبت ثجت ًبم ضسُ» اظ غلحة پبيبًی زض زٍ ًسرِ)
ثؼس اظ اتوبم ثجت ًبم ،اهكاى زضيافت ٍ چاپ هجسز کسضّگیطی ٍ اطالعات ثبت شسُ اظ صفحِ پاياًي ٍجَز ًساضز،
ثٌبثطايي زضذَاست هیضَز ثطاي اًدبم اهَض ثؼسي ثطگِ چبح ضسُ هرػَظ ًسضّگيطي ضا ثِ زهت ًعز ذَز ًگْساضي تب زض ظهبى
ثجت ًبم حؿَضي تحَيل ازاضُ آهَظش زاًطٌسُ هحل تحػيل ذَز ًوبييس.
* تصکط  :1ػسم اهسام ثِ ثجت ًبم ايٌتطًتی ثِ هٌعلِ اًػطاف تلوی هیضَز.
* تصکط  :2زاًطگبُ اظ زضيبكت هساضى حؿَضي قبل اظ ثبت ًام ايٌتطًتي هؼصٍض است
* تصکط  :3خْت خلَگيطي اظ ثطٍظ ّط گًَِ هطٌل زض ضًٍس ثجت ًبم اظ قطين سبهبًِ ،اظ آذطيي ًسرِ هطٍضگط  Fire foxيب
آذطيي ًسرِ هطٍضگط  IEاستلبزُ ضَز.

*** تصکط هْن :با گَشي تلفي ّوطاُ اقسام بِ ثبت ًام ًكٌیس.

هساضکي کِ بايس تَسط پصيطفتِ شسگاى اسكي ٍ اضسال شَز :
 – 1غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ
ً – 2بضت هلی (زض غَضت ًساضتي ًبضت هلی ،غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ خبيگعيي گطزز ،الظم است زض اٍليي كطغت ًسجت ثِ اذص
ًبضت هلی ذَز اهسام ًٌيس).
 – 3اغل يب گَاّيٌبهِ هَهت هسضى پيص زاًطگبّی ٍ يب اغل زاًطٌبهِ زائن ٍ يب گَاّيٌبهِ هَهت هسضى ًبضزاًی
 – 4اغل هسضى يب گَاّيٌبهِ هَهت زيپلن هتَسكِ
 – 5ػٌس پصيطكتِ ضسُ
 ػٌس هَضز ًظط ثب كطهت  jpegاضسبل ضَز
 حدن ( )SIZEكبيل ًجبيس اظ  150KBثيطتط ثبضس.
 زض غَضت ػسم تكبثن ػٌس اضسبلی ثب ػٌس هَضز ًظط اًساظُ آى ضا استبًساضز ًوَزُ زٍثبضُ اضسبل ًٌيس.
2

ً – 6بضت پبيبى ذسهت (ثطاي آهبيبى) ،هؼبكيت زائن (اثتسا پطت ٍ ضٍي ًبضت زض ًٌبض يٌسيگط اسٌي ًطزُ ،سپس ثِ غَضت
كبيل يٌدب اضسبل ضَز) ،هؼبكيت هَهتً ،بهِ ازاضُ ًظبم ٍظيلِ  ،ثطٍ اػعام ثِ ذسهت ثِ ضطـ ًساضتي ؿيجت ٍ . ...
تصکط :پصيطكتِ ضسگبًی ًِ هسضى پيص زاًطگبّی ذَز ضا ثِ غَضت حؿَضي زض سبل خبضي اذص ًوَزُاًس ،ثِ خبي هساضى
شًط ضسُ زض ثٌس  ، 6هسضى پيص زاًطگبّی ذَز ضا اسٌي ٍ اضسبل ًٌٌس.
مزحله دوم  :تحَيل هساضى هَضز ًيبظ
زض ايي هطحلِ زاًطگبُ اظ توبهی ًسبًی ًِ هجبزضت ثِ ثجتًبم ايٌتطًتی ًطزُ ٍ ًس ضّگيطي ٍ ضوبضُ زاًطدَيی زضيبكت ًوَزُ اًس
زػَت هی ًوبيس ًِ ثط اسبس ثطًبهِ ظهبًجٌسي ظيط خْت تحَيل هساضى ثجتًبهی ٍ تأييس ثطٍ اًتربة ٍاحس ٍ حؿَض زض ًالس
زضس ثِ آهَظش زاًطٌسُ هحل تحػيل ذَز (ثط اسبس ضضتِ تحػيلی) هطاخؼِ ًٌٌس.

* (زاًشگاُ اظ زضيافت هساضك کساًي کِ ثبت ًام الكتطًٍیكي اًجام ًسازُ اًس ٍ يا شرصاً
هطاجعِ ًٌوايٌس ،هعصٍض است) .
ضٍظ ٍ تاضيد هطاجعِ حضَضی بِ آهَظش زاًشكسُ تطبیت بسًي

تطتیب بط اساس حطف اٍل ًام ذاًَازگي

شٌبِ 97/11/6

توبهی زاًطدَيبى پصيطكتِ ضسُ

هساضى هَضز ًيبظي ًِ ًليِ پصيطكتِ ضسگبى ثبيس خْت تحَيل ثِ آهَظش زاًطٌسُ ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس:
ّط يي اظ پصيطكتِ ضسگبى هیثبيست ثط حست هَضز يٌی اظ هَاضز شيل ضا زض ظهبى هصًَض ثِ ازاضُ آهَظش زاًطٌسُ تحَيل ًوبيس :
 – 1اغل گَاّيٌبهِ پبيبى زٍضُ پيص زاًطگبّی يب گَاّی هَهت ثب شًط تبضيد سبل ٍ هبُ اذص هسضى (حساًثط تب  97/6/31ثِ
ّوطاُ يي ثطٍ تػَيط اظ آى ثب هْط ٍ اهؿبي هسيط هطًع پيص زاًطگبّی).
 – 2اغل گَاّی زيپلن هتَسكِ يب گَاّی هَهت آى ثِ ّوطاُ يي ثطٍ تػَيط اظ آى.
تبصطُ  :زاضًسگبى هساضى تحػيلی زيپلن ًظبم هسين الظم است اغل گَاّی زيپلن هتَسكِ ثِ ّوطاُ يي ثطٍ تػَيط اظ آى
ضا اضائِ ًوبيٌس.
 – 3ضيع ًوطات زٍضُ پيص زاًطگبّی ٍ زيپلن هتَسكِ ثِ ّوطاُ يي ثطٍ تػَيط اظ آى.
 – 4اغل ٍ يب گَاّی هسضى زٍضُ ًبضزاًی زاًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلی ٍ يب هسضى پبيبى زٍضُ ًبضزاًی پيَستِ
آهَظضٌسُ ّبي كٌی حطكِاي ٍاثستِ ثِ ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ثب هيس تبضيد اذص هسضى ًبضزاًی حساًثط تب  97/6/31ثِ
ّوطاُ تػَيط آى.
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تبصطُ  :هسضى ًبضزاًی زاًص آهَذتگبى زٍضُ ّبي ًبضزاًی پيَستِ ثِ خبي هسضى پيص زاًطگبّی هالى ػول ٍاهغ
هیضَز .ثسيْی است ٍاحسّبي زضسی گصضاًسُ ضسُ ايي زستِ اظ پصيطكتِ ضسگبى هبثل هؼبزلسبظي ًویثبضس.
 – 5اضائِ گَاّيٌبهِ اًدبم ذسهبت هبًًَی هوطض (قطح اليحِ ًيطٍي اًسبًی) ثطاي پصيطكتِ ضسگبى زاضاي هسضى ًبضزاًی
گطٍُ آهَظضی پعضٌی ًِ پبيبى قطح ًيطٍي اًسبًی آًبى ثطاي پصيطكتِ ضسگبى ًيوسبل اٍل حساًثط  ٍ 97/6/31ثطاي
پصيطكتِ ضسگبى ًيوسبل زٍم  97/11/30هی ثبضس.
 – 6اغل ضٌبسٌبهِ ٍ يي ثطٍ كتًَپی اظ توبم غلحبت آى
 – 7اغل ًبضت هلی ٍ زٍ ثطٍ كتًَپی اظ آى (پطت ٍ ضٍ )
 – 8ضص هكؼِ ػٌس توبم ضخ  3×4تْيِ ضسُ زض سبل خبضي ثب ظْطًَيسی هطرػبت ضٌبسٌبهِاي ٍ ضوبضُ زاًطدَيی (زٍ
هكؼِ اظ آى ّوطاُ سبيط هساضى تحَيل زازُ ٍ چْبض هكؼِ ثويِ ثطاي اضائِ ثِ هسوتّبي زيگط زاًطگبُ ًعز ذَز ًگِ زاضًس).
 – 9هساضًی ًِ ٍؾؼيت ًظبم ٍظيلِ آًْب ضا ثب تَخِ ثِ يٌی اظ ثٌسّبي هٌسضج زض زكتطچِ ضوبضُ يي آظهَى سطاسطي
هطرع هیًٌس.
بط اساس اعالم ضسوي ساظهاى ٍظیفِ عوَهي ًیطٍی اًتظاهي جوَْضی اسالهي ايطاى ،زاٍطلباى »هطز« بطای
شطکت زض آظهَى سطاسطی سال  1397الظم است يكي اظ شطايط هشطٍحِ شيل ضا زاضا باشٌس.

 )1زاضا ثَزى ًبضت پبيبى ذسهت َّضوٌس.
 )2زاضا ثَزى ًبضت هؼبكيت زائن َّضوٌس (ًلبلت ،پعضٌی ،ايثبضگطاى ٍ هَاضز ذبظ).
 )3هطوَالى زاضاي ثطٍ هؼبكيت هَهت َّلَگطام زاض ثسٍى ؿيجت (پعضٌیً ،لبلت ٍ سبيط )...زض هست اػتجبض آى.
 )4هتَلسيي سبل  ٍ 1354هجل اظ آى ،ايي هجيل هطوَالى ثبيس پس اظ اػالم هجَلی ٍ زض ظهبى ثجت ًبم ًبضت هؼبكيت زائن
َّضوٌس (هؼبكيت سٌی ػٌبيت هوبم هؼظن ضّجطي) ضا اضائِ ًٌٌس.
 )5زاًص آهَظاى سبل آذط زٍضُ هتَسكِ يب پيص زاًطگبّی ًِ ثِ غَضت حؿَضي ٍ پيَستِ هطـَل ثِ تحػيل ثَزُ ٍ تب
تبضيد  97/6/31زض سٌَات هدبظ تحػيلی (حساًثط  20سبلگی توبم) كبضؽ التحػيل هی ضًَس.
 )6كبضؽ التحػيالى هوكغ هتَسكِ (زاضاي هسضى پيص زاًطگبّی) ثِ ضطـ اتوبم تحػيل حساًثط تب پبيبى  20سبلگی ثِ
غَضت پيَستِ ٍ حؿَضي (هساضس ضٍظاًِ ،ثعضگسبالى ٍ آهَظش اظ ضاُ زٍض) زض غَضتی ًِ ٍاضز ؿيجت ًطسُ ثبضٌس.
تبصطُ  -زاًص آهَظاًی ًِ زٍضُ هتَسكِ (سبل اٍل هتَسكِ) ضا اظ هْط  91آؿبظ ًطزُ ثبضٌس ،سوق هدبظ سٌَات تحػيلی آًبى
حساًثط تب پبيبى  20سبلگی ذَاّس ثَز.
 )7زاًص آهَظاًی ًِ هجل اظ سي هطوَليت (هجل اظ  18سبلگی توبم) هَكن ثِ اذص پيصزاًطگبّی ضسُ ثبضٌس ثِ ضطـ
ًساضتي ؿيجت.
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*تَضیح  :زاًص آهَظاًی ًِ زض سي  17سبلگی ٍ هجل اظ سي هطوَليت هَكن ثِ اذص زيپلن يب پيص زاًطگبّی هیضًَس،
چٌبًچِ حساًثط تب ضص هبُ پس اظ ضسيسى ثِ سي هطوَليت ( 18سبلگی توبم) ٍاضز زاًطگبُ ضًَس ،هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل هی
ثبضٌس؛ زض ؿيط ايٌػَضت ثِ زليل ٍضٍز ثِ ؿيجت ،هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل ًرَاٌّس ثَز .هگط ايٌٌِ زض هْلت ضص هبُ هؼطكی ،ذَز
ضا اظ قطين يٌی اظ زكبتط پليس 10+ثِ ٍظيلِ ػوَهی هؼطكی ًطزُ ٍ زض ٌّگبم پصيطش زض زاًطگبُ زاضاي ثطٍ اػعام ثسٍى
ؿيجت ثبضٌس.
ً )8بضًٌبى ٍظيلِ (سطثبظاى زض حبل ذسهت) ثسٍى ؿيجت اٍليِ زاضاي هسضى پيص زاًطگبّی حؿَضي ٍ پيَستِ (زاًص آهَظ
ضسوی) ثِ ضطقی ًِ زض هوكغ ًبضضٌبسی ٍ ثبالتط پصيطكتِ ضًَس.
ً )9بضًٌبى ٍظيلِ اي ًِ ذسهت ؾطٍضت آًبى تب تبضيد  97/6/31ثِ پبيبى هی ضسس (ايي زستِ اظ اكطاز ثبيس ثِ ٌّگبم ثجت ًبم
زض زاًطگبُ ،گَاّی يب ًبضت پبيبى ذسهت اضائِ ًٌٌس).
 )10قالة ػلَم زيٌی زاضًسُ هسضى زيپلن يب پيص زاًطگبّی زاضاي هؼبكيت تحػيلی حَظُ .ثِ ضطقی ًِ هطًع هسيطيت
حَظُ ّبي ػلويِ يب هطًع هسيطيت حَظُ ػلويِ ذطاسبى يب اغلْبى تأييس ًوبيٌس ًِ قلجِ هبزض است ؾوي اضتـبل ثِ تحػيل زض
حَظُ ثِ هَاظات آى زض زاًطگبُ ًيع تحػيل ًٌس ،ثب ّوب ى هؼبكيت تحػيلی حَظُ ،اضتـبل ثِ تحػيل ٍي زض زاًطگبُ ثالهبًغ
است .ثسيْی است ّط هَهغ ًِ حَظُ ػلويِ هؼبكيت تحػيلی قلجِ اي ضا ذبتوِ يبكتِ اػالم ًوبيس ،ازاهِ تحػيل ٍي زض زاًطگبُ
هٌَـ ثِ اخبظُ سبظهبى ٍظيلِ ػوَهی ٍ غسٍض هؼبكيت تحػيلی زاًطگبّی است .ايٌگًَِ زاًطدَيبى ثطاي ثجت ًبم زض ّط تطم
تحػيلی ثبيس هَاكوت ًبهِ حَظُ ػلويِ هطثَـ ضا اضائِ ًوبيٌس.
ً )11بضًٌبى پبيَض ضبؿل ضسوی زض ًيطٍّبي هسلح ثب اضائِ گَاّی اضتـبل ثِ ذسهت ٍ هَاكوت اظ سبظهبى هطثَـ ثطاي ازاهِ
تحػيل.
 )12زاًطدَيبى اًػطاكی زض غَضتی ًِ زض سوق هدبظ سٌَات تحػيلی اٍليِ ،هَؾَع تجػطُ  1هبزُ  33هبًَى ،اًػطاف زازُ
ٍ ّوچٌيي اظ تبضيد اًػطاف آًبى زض زاًطگبُ ٍ ضضتِ هجلی تب ظهبى پصيطش زض زاًطگبُ ٍ ضضتِ خسيس ثيص اظ يٌسبل سپطي ًطسُ
ثبضس .هؿبكبً هططٍـ ثِ ايٌٌِ هجالً (اظ تبضيد  90/8/22ثِ ثؼس) اظ اهتيبظ يي ثبض اًػطاف استلبزُ ًٌطزُ ثبضٌس.
*تصکطات هْن:
 )1هطوَالى ؿبيت هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل ًویثبضٌس ٍ زض غَضت ضطًت زض آظهَى ٍ هجَلی زض آى ،هؼبكيت تحػيلی ثطاي
آًبى غبزض ًگطزيسُ ٍ زاًطگبُّب هدبظ ثِ ثجت ًبم اظ آًْب ًویثبضٌس.
 )2زاًطدَيبى اذطاخی زاًطگبُّب تب پبيبى ذسهت زٍضُ ؾطٍضت يب اذص هؼبكيت زائن ،هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل ًوی ثبضٌس (ثِ
خع اكطازي ًِ هجل اظ ٍضٍز ثِ سي هطوَليت اذطاج ضسُ اًس).
 )3هطوَالًی ًِ زض هوكغ ًبضزاًی كبضؽ التحػيل ضسُاًس ،هدبظ ثِ ضطًت زض آظهَى سطاسطي ًوی ثبضٌس .ايي اكطاز كوف هی
تَاًٌس زض هوكغ ًبضضٌبسی ًبپيَستِ (ًبضزاًی ثِ ًبضضٌبسی ًبپيَستِ) تحػيل ذَز ضا ازاهِ زٌّس.
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 )4هؼبكيت تحػيلی ثطاي ّط هوكغ كوف يٌجبض غبزض هيطَز .ثٌبثط ايي كبضؽ التحػيالى ّط هوكغ هدبظ ثِ تحػيل هدسز زض
ّوبى هوكغ ًویثبضٌس .ؾوٌبً تبًيس هیضَز كبضؽ التحػيالى هوكغ ًبضزاًی هدبظ ثِ ضطٍع ثِ تحػيل زض هوبقغ ًبضضٌبسی
پيَستًِ ،بضضٌبسی اضضس پيَستِ ٍ زًتطي پيَستِ ًوی ثبضٌس ٍ ًيع كبضؽ التحػيالى هوكغ ًبضضٌبسی هدبظ ثِ ضطٍع ثِ تحػيل
زض هوكغ ًبضضٌبسی اضضس پيَستِ ٍ زًتطي پيَستِ پعضٌی ،زًساًپعضٌی ،زاضٍسبظي ٍ زاهپعضٌی ًيستٌس.
 )5تطذيع سطثبظاى حيي ذسهت غطكبً خْت ازاهِ تحػيل زض هوكغ ًبضضٌبسی ٍ ثبالتط هدبظ ثَزُ ٍ تطذيع آًبى خْت
تحػيل زض هوكغ ًبضزاًی هدبظ ًویثبضس.
 )6زاًطدَيبًی ًِ توبيل ثِ اًػطاف ٍ ضطٍع ثِ تحػيل هدسز زاضًس ،زض قَل تحػيالت زاًطگبّی (اظ زيپلن تب زًتطي)
كوف يي ثبض هدبظ ثِ اًػطاف هی ثبضٌس ،هططٍـ ثِ ايٌٌِ زض سٌَات هدبظ تحػيلی اًػطاف زازُ ٍ اظ ظهبى اًػطاف تب ضطٍع ثِ
تحػيل هدسز ثيص اظ يٌسبل سپطي ًطسُ ثبضس.
 )7زاًطدَيبى هوبقغ ًبضضٌبسی ٍ ثبالتط پيَستِ ًِ ثب اذص هسضى هوكغ پبيييتط اظ ازاهِ تحػيل اًػطاف ٍ اذطاج هیضًَس
تب پبيبى ذسهت زٍضُ ؾطٍضت يب اذص هؼبكيت زائن ،هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل ًوی ثبضٌس (هگط ثب ضػبيت تجػطُ  1هبزُ  7آييي ًبهِ
اخطايی هؼبكيت تحػيلی هططٍـ ثِ ضػبيت سوق هدبظ سٌَات اٍليِ هوكغ كبضؽالتحػيل ضسُ ،هدبظ ثِ ازاهِ تحػيل زض هوكغ
ثبالتط ضٌبذتِ ضًَس (يؼٌی هوكغ ًبضزاًی ضا حساًثط  2/5سبل كبضؽ التحػيل ضسُ ثبضٌس).
ً )8بضًٌبى ٍظيلِ (سطثبظاى حيي ذسهت) هدبظ ثِ تحػيل ّوعهبى ثب اًدبم ذسهت ًيستٌس .ايي اكطاز زض غَضت هجَلی زض
زاًطگبُ ٍ زاضتي ضطايف ازاهِ تحػيل ،اظ ذسهت تطذيع ذَاٌّس ضس.
 )9زاًص آهَظاًی ًِ زض سوق هدبظ سٌَات تحػيلی ،پس اظ ٍضٍز ثِ سي هطوَليت زض هبُ ّبي ذطزاز يب ضْطيَض ّط سبل
ثِ ػٌَاى زاًص آهَظ ضسوی كبضؽ التحػيل هی ضًَس ،چٌبًچِ تب پبيبى ضْطيَض سبل آيٌسُ زض زاًطگبُ پصيطكتِ ضًَس ،كبهس ؿيجت
ثَزُ ٍ اظ هؼبكيت تحػيلی استلبزُ ذَاٌّس ًطز.
هثبل  -زاًص آهَظ هتَلس  ٍ 1378هبهجل آى ًِ زض ذطزاز يب ضْطيَض  96زض هوكغ زيپلن يب پيص زاًطگبّی قی سٌَات هدبظ
(يؼٌی حساًثط  20سبلگی توبم) اضؽ التحػيل هی ضَز ،آذطيي هْلت هؼطكی ٍي تب پبيبى ضْطيَض سبل  97هی ثبضس.
 )10توبهی پصيطكتِضسگبى آظهَى سطاسطي سبل  1397هلعم ّستٌس خْت اذص هدَظ ثجتًبم زض زاًطگبُ اظ قطين زكبتط پليس
 10+هستوط زض ضْط اَّاظ ًسجت ثِ اذص هؼبكيت تحػيلی اهسام ًوبيٌس زض ؿيط ايي غَضت اظ ازاهِ تحػيل آًبى هوبًؼت ثِ ػول
ذَاّس آهس.
ثٌبثط ايي زاًطدَيبى هطوَل پسط هَظلٌس اظ آهَظش زاًطٌسُ هحل تحػيل ،ثطٍ زضذَاست هؼبكيت تحػييلی ضا زضيبكيت ٍ
پس اظ تٌويل ًوَزى كطم هطثَقِ ٍ الػبم ػٌس ٍ ؾويوِ ًويَزى ًپيی ضٌبسيٌبهًِ ،پيی ًيبضت هليی ٍ ًپيی هيسضى پييص
زاًطگبّی يب هسضى ًبضزاًی ثِ ّوطاُ كطم اثكبل هؼبكيت تحػيلی غبزضُ اظ زاًطيگبُ هحيل تحػييل زض زٍضُ ًيبضزاًی (تَسيف
آهَظش ثطاثط اغل گطزز) آى ضا ثِ آهَظش زاًطٌسُ خْت تبييس تحَيل ٍ سپس ثِ يٌی اظ زكبتط پليس  10+هطاخؼِ ًوبيس .ثسيْی
است ثؼس اظ غسٍض هدَظ اظ پليس  10+هساضى زضذَاستی تَسف زاًطٌسُ زضيبكت ذَاّس ضس.
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 )11سٌَات هدبظ تحػيل زض هوبقغً ،بضزاًی  2/5سبلً ،بضضٌبسی پيَستِ  5سبلً ،بضضٌبسی اضضس پيَستِ  6سبل ٍ زًتطاي
پيَستِ  8سبل هی ثبضس.
تبصطُ  :پصيطكتِضسگبًی ًِ هطـَل ذسهت سطثبظي هیثبضٌس ًوی تَاًٌس زض ثجت ًبم ايٌتطًتی ضطًت ًوبيٌيس ،اييي ػعييعاى الظم
است خْت اًدبم هطاحل تطذيع زض ضٍظ چْاضشٌبِ هَضخ  ٍ 97/10/26شٌبِ هَضخ  97/10/29ثب اضائِ ًتيديِ آظهيَى
غبزض ضسُ اظ سبيت سبظهبى سٌدص ثِ ازاضُ ًل ذسهبت آهَظضی زاًطگبُ هطاخؼِ ًوبيٌس
فطآيٌس تطذیص سطباظاى حیي ذسهت پصيطفتِ شسُ زض زاًشگاُ بِ شطح ظيط هي باشس:
 -1هطاخؼِ سطثبظ ثِ زاًطگبُ هحل پصيطش ٍ زضيبكت ثطگِ زضذَاست هؼبكيت تحػيلی ٍ اضائِ آى ثِ زكتط پلييس  10+هسيتوط زض
ضْطستبى هحل استوطاض زاًطگبُ (ّوطاُ زاضتي گَاّی اضتـبل ثِ ذسهت العاهی است).
 -2ثجت زضذَاست هؼبكيت تحػيلی تَسف ًبضثط زكتط پليس  10+زض سبهبًِ ٍ زض غَضت ٍاخس ضيطايف ثيَزى هديَظ تيطذيع اظ
ذسهت تَسف ًبضثط زكتط ثب ػٌَاى يگبى ذسهتی سطثبظ غبزض ٍ ثب هْط زكتط تحَيل ٍي هیگطزز.
 -3هطاخؼِ سطثبظ ثِ يگبى ذسهتی خْت تسَيِ حسبة ثِ هٌظَض تطذيع اظ ذسهت.
 -4تطذيع سطثبظ تَسف يگبى ذسهتی ٍ هؼطكی ٍي ثِ زكتط پليس .10+
 -5هطاخؼِ هطوَل ثِ زكتط پليس  ٍ 10+اضائِ هؼطكی ًبهِ غبزضُ اظ يگبى ذسهتی ثِ زكتط
 -6تَسف ًبضثط پليس  10+اقالػبت تٌويلی هطوَل ،خْت ثجت زضذَاست هؼبكيت تحػيلی ٍ ّوچٌيي ثجت تطذيع اظ ذسهت
ٍ هست ذسهت اًدبم ضسُ زض سبهبًِ زضج گطزيسُ ٍ پس اظ آى ثطٍ هؼبكيت تحػيلی غبزض ضسُ ٍ ثطاي اضائِ ثِ زاًطيگبُ تحَييل
هطوَل هی گطزز .تطذيع اظ ذسهت زض هوكغ ًبضزاًی هوٌَع هی ثبضس.
 )12اغل حٌن هطذػی سبالًِ ثب هَاكوت ًبهِ ًتجی ٍ ثسٍى هيس ٍ ضطـ سبظهبى هتجَع ثطاي ًبضهٌساى زٍلت.
 )13اضائِ ضسيس تأييسيِ تحػيلی زٍضُ پيص زاًطگبّی يب زيپلن ًظبم هسين هتَسكِ اظ يٌی اظ زكبتط پيطرَاى زٍلت:
پصيطكتِ ضسگبى الظم است ثب زض زست زاضتي ًپی هسضى پيص زاًطگبّی يب زيپلن ًظبم هسين هتَسكِ ثيِ ّويطاُ تػيَيط ضييع
ًوطات ثِ يٌی اظ زكبتط پيطرَاى زٍلت ٍاهغ زض ضْطستبى هحل سًٌَت ذَز هطاخؼِ ٍ خْت تٌويل كطم هعثَض ٍ اضسيبل آى ثيِ
ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش هحل اذص هسضى اهسام ًوبيٌس .اضائِ ضسیس تأيیسيِ تحصیلي بِ ٌّگام ثبتتًتام حضتَضی العاهتي

است.
تبصطُ :زض غَضت ػسم ٍغَل تأييسيِ زض هَػس هوطض ازاهِ تحػيل زاًطدَ زض ًيوسبل زٍم سبل تحػيلی  97-98اهٌيبى پيصيط
ًرَاّس ثَز.
* فطم ّای ضزيف 14تا  23پس اظ هطاجعِ حضَضی زض ضٍظ ثبت ًام بِ زاًشجَ اضائِ ذَاّس شس.
 )14اضائِ كطم ضوبضُ ( 1تٌويل ضسُ تَسف ًليِ پصيطكتِ ضسگبى اػن اظ ضٍظاًِ ٍ ضجبًِ)
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 )15اضائِ كطم ضوبضُ ( 3 ٍ 2تٌويل ضسُ تَسف پصيطكتِ ضسگبًی ًِ زاضاي تٌبهؽ ًوطات زضٍس سَاثن تحػيلی زض زيپلن ييب
پيص زاًطگبّی ثبضٌس).
 )16اضائِ كطم ضوبضُ ( 4تٌويل ضسُ تَسف پصيطكتِ ضسگبى زٍضُ ضٍظاًِ ًِ اظ سْويِ هٌكوِ  ،1ضبّس ،ضظهٌيسگبى ،خبًجيبظاى ٍ
ذبًَازُ ضْسا استلبزُ ًطزُاًس)
 )17اضائِ كطم ضوبضُ ( 5تٌويل ضسُ تَسف پصيطكتِ ضسگبى زٍضُ ضٍظاًِ ًِ اظ سْويِ  3 ٍ 2استلبزُ ًطزُاًس)
تبصطُ( :الظم ًيست زاًطدَيبى زٍضُ ضجبًِ كطم ضوبضُ  5 ٍ 4ضا تٌويل ًوبيٌس)
 )18كطم ضوبضُ ( 7هرػَظ پصيطكتِ ضسگبى زاضاي تٌبهؽ هسضى ًتجی زيپلن زض آظهَى سطاسيطي ثيطاي پصيطكتيِ ضيسگبى
غطكبً ثطاسبس سَاثن تحػيلی – ثسٍى آظهَى)
 )19اضائِ كطم ضوبضُ ( 9هرػَظ پصيطكتِ ضسگبى استلبزُ اظ سْويِ هٌبقن هحطٍم)
 )20اضائِ كطم ضوبضُ( 10هرػَظ زاضًسگبى هسضى ًبضزاًی (كَم زيپلن)
 )21اضائِ كطم ضوبضُ ( 11هرػَظ پصيطكتِ ضسگبى ضبؿل زض آهَظش ٍ پطٍضش (تأييس ضسُ تَسف ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش) ٍ ًبضهٌساى زٍلت
 )22كطم ضوبضُ ( 12هرػَظ پصيطكتِ ضسگبى ضبؿل زض ازاضات ٍ سبظهبى ّب)
 )23اضائِ كطم ضوبضُ ( 15هرػَظ پصيطكتِ ضسگبى اتجبع اكـبًی ٍ ػطاهی)
ً -)24ليِ پصيطكتِ ضسگبى خْت غسٍض ًبضت زاًطدَيی هَظلٌس هجلؾ  150/000ضيبل (پبًعزُ ّعاض تَهبى) ثػَضت خساگبًيِ
ثيييِ حسيييبة توطًيييع ٍخيييَُ زضآهيييس اذتػبغيييی زاًطيييگبُ ضيييْيس چويييطاى  4001072703022624ثيييب ضٌبسيييِ ٍاضييييع
 3060727577117000000000000000058ثِ ضوبضُ ضجب ٍ IR 960100004001072703022624اضيع ٍ كيص هطثَقِ ضا تب
ظهبى تحَيل ًبضت زاًطدَيی ًعز ذَز ًگِ زاضًس.
 )25تػَيط ًبضًبهِ آظهَى زاٍقلت هطثَـ ثِ آظهَى سطاسطي سبل 97
 )26اضائِ تؼْس ًبهِ هطوَالى (ٍيژُ پصيطكتِ هطوَل پسط)
زاًطدَيبى هطوَالى پسط هَظلٌس ثطٍ تؼْس ًبهِ هطوَالى ضا اظ سبهبًِ زضيبكت ٍ تٌويل ًوبيٌس .ثسيْی است هسئَالى ثجت
ًبم ًٌٌسُ هٌللٌس پس اظ اذص اهؿبء ٍ اثط اًگطت اظ زاًطدَيبى ،تؼْس ًبهِ ضا زض پطًٍسُ آًبى ثبيگبًی ًوبيٌس.
 )27زضيبكت ثطٍ زضذَاست هؼبكيت تحػيلی ثطاي زاًطدَيبى هطوَل پسط
ًكتِ ذیلي هْن :عسم هطاجعِ بِ هٌعلِ اًصطاف اظ تحصیل هيباشس.
(تَؾيح :كطهْبي ضزيق  12تب ّ ٍ 20وچٌيي  27 ٍ 26اظ قطين سبهبًِ الٌتطًٍيٌی ثجت ًبم هبثل زضيبكت است)

تصکطّای هْن :
 – 1ػسم هطاخؼِ زض تبضيد ّبي هصًَض ثِ هٌعلِ اًػطاف تلوی هیگطزز.
 – 2زض غَضت ٍخَز ًوع زض هساضى ذَاستِ ضسُ ،تطٌيل پطًٍسُ غَضت ًرَاّس گطكت.
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 – 3ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ پس اظ ثجت ًبم زاًطدَ هوٌي است زض زٍضاى تحػيل ثِ تػَيط هساضى ذَز ًيبظ زاضتِ ثبضس تَغيِ
هی ضَز حساهل يي ًسرِ ًپی اظ ًليِ هساضى تحَيلی ثِ آهَظش زاًطٌسُ ضا ًعز ذَز ًگْساضًس.
 – 4ثجتًبم اظ پصيطكتِضسگبى كوف ثط اسبس ثطًبهِ اػالم ضسُ ٍ ثب حؿَض ذَز كطز ٍ ثب اضائِ اغل ضٌبسٌبهِ ٍ اغل ًبضت هلی ٍ
تأييس ٍاحس هطثَقِ اًدبم هیگطزز زض غَضتی ًِ ثجتًبم ايٌتطًتی اًدبم ًطسُ ثبضس ،تحَيل هساضى ٍ تطٌيل پطًٍسُ اهٌبى
پصيط ًویثبضس.
 – 5ثجت ًبم ًْبيی پصيطكتِ ضسُ پس اظ زضيبكت هساضى ٍ ثطضسی ٍ تأييس اظ سَي آهَظش ًل زاًطگبُ اًدبم ذَاّس ضس .ثسيْی
است زض ّط ظهبى ًِ ازاضُ ًل اهَض آهَظضی زاًطگبُ ،قجن هلبز زكتطچِ ضوبضُ يي آظهَى سطاسطي سبل  ٍ 1397زستَضالؼول
سبظهبى سٌدص آهَظش ًطَض ،ثجت ًبم زاًطدَ ضا ؿيط هدبظ تطريع زّس كَضاً اظ ازاهِ تحػيل كطز زض ّط هطحلِاي اظ
تحػيل خلَگيطي ثؼول ذَاّس آهس.
 – 6زاًطگبُ ضْيس چوطاى قجن هوطضات ٍظاضت ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌأٍضي اظ پصيطش ّط گًَِ زضذَاست هْوبًی ٍ اًتوبلی زض ثسٍ
ٍضٍز هؼصٍض است.
 – 7ازاهِ تحػيل ثِ قَض ّوعهبى ٍ ثِ ّط ضٌل زض توبم زاًطگبّْب هدبظ ًوی ثبضس .ثسيْی است ثِ هحؽ اقالع اظ ايي
هَؾَع ،اظ ازاهِ تحػيل زاًطدَ زض ّط هطحلِاي اظ تحػيل خلَگيطي ثؼول هیآيس.
 – 8زاًطدَيبى كؼلی ًَثت زٍم (ضجبًِ) زض غَضت هجَلی زض آظهَى سطاسطي هیثبيست هجل اظ ثجت ًبم اظ ضضتِ هجلی ذَز
اًػطاف هكؼی زٌّس ٍ گَاّی هطثَقِ ضا ثِ هؤسسِ شيطثف اضائِ ًوبيٌس .ثسيْی است زض صَضت اًصطاف حق باظگشت
بِ ضشتِ قبلي ذَز ضا ًرَاٌّس زاشت.
زض ذبتوِ اػالم هیزاضز ًِ ٍاحس اقالػبت ايي زاًطگبُ زض ايبم ثجت ًبم ايٌتطًتی زض ذػَظ هَاضز شيل آهبزُ پبسرگَيی
هی ثبضس:
 – 1سبهبًِ ًبهپيَتطي ٍ هسبيل كٌی هطثَـ ثِ آى (كوف زض ضٍظّبي ثجت ًبم) ضوبضُ تللي ّبي  061 – 33330010 – 19زاذلی
( )2073 – 2072 – 2071اظ سبػت  8غجح الی ( 14ثدع ضٍظّبي پٌح ضٌجِ ٍ خوؼِ)
 – 2هساضى ثجتًبهی ٍ آيييًبهِ ّب ٍ هوطضات آهَظضی ضوبضُ تللي ( 061- 33333574غطكبً زض ضٍظّبي ثجتًبم) ثكَض هستوين
اظ سبػت  8غجح الی ( 14ثدع ضٍظّبي پٌح ضٌجِ ٍ خوؼِ)
ٍ – 3احس اقالػبت زض ظهيٌِ هطوَليي (هسبئل هطثَـ ثِ حَظُ ًظبم ٍظيلِ) زض ايبم ثجتًبم ايٌتطًتی اظ قطين ضوبضُ توبس
 061-33330010-19زاذلی  2075اظ سبػت  8غجح الی ( 14ثدع ضٍظّبي پٌح ضٌجِ ٍ خوؼِ) آهبزُ پبسرگَيی هی ثبضس.
 -4ثطاي ثطهطاضي توبس ّبي زاذل استبًی ٍ ثيي ّوِ ضْطّب ٍ ضٍستبّبي استبى ذَظستبى ًيبظي ثِ گطكتي ًس ثيي ضْطي 061
ًویثبضس.
 -5چٌبًچِ سَال هْوی ٍخَز زاضت ًِ زض ايي زستَضالؼول هيس ًطسُ ثَز ثب ايويل  eduaffairs@scu.ac.irتوبس ثگيطيس.
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* پس اظ ثجت ًبم حؿَضي ٍ پطزاذت اخبضُ ثْبي ذَاثگبُ ،اهٌبى اسٌبى ثطاي زاًطدَيبى ضٍظاًِ ٍخَز زاضز .ثطاي ايي هٌظَض ثب
ازاضُ ذَاثگبُ ّب توبس ثگيطيس .061-33737429
* هطًع زضهبى زاًطگبُ زض هحل هؼبًٍت زاًطدَيی هطاض زاضز.
* اقالػبتی زضذػَظ ًتبثچِ ضاٌّوبي زاًطگبًُ ،وطِ زاًطگبًُ ،حَُ اهسام ثطاي اذص ذَاثگبُ ،ثجت ًبم تـصيِ (سلق سطٍيس)،
آييي ًبهِ ّبي آهَظضی ٍ زاًطدَيی ٍ ؿيطُ ضٍي ٍثسبيت زاًطگبُ زض هٌَي زاًطدَيبى ًَ ٍضٍز هطاض زاضز.
شواضُ تلفي زاًشگاُ 33330010-19
تاکسي سطٍيس زاًشگاُ )1 :زاذلي 5479

 )2زاذلي 3333

061-33738234-5 )3

ازاضُ کل اهَض آهَظشي
زاًشگاُ شْیس چوطاى اَّاظ
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تعهد نامه مشموالن

ايٌدبًت

زاًطدَي ضضتِ

ًِ اظ ًيوسبل اٍل/زٍم سبل تحػيلی

ثِ ضوبضُ زاًطدَيی

زض زاًطگبُ ضْيس چوطاى هطـَل ثِ تحػيل گطزيسُ ام .اقالػبت شيل ضا ثب غساهت

اػالم ٍ هتؼْس ٍ هلعم هيگطزم چٌبًچِ ذالف گلتِ ّبين ثِ اثجبت ثطسس هسئَليت ػَاهت ًبضی اظ آى ثِ ػْسُ ايٌدبًت ثَزُ ٍ زاًطگبُ
هسئَليتی ًرَاّس زاضت.
الق :تحػيالت ايٌدبًت زض هوكغ هتَسكِ (زيپلن ٍ پيص زاًطگبّی) ثػَضت حؿَضي ثَزُ است ٍ زاًص آهَظ آظاز (ؿيطحؿَضي) ًجَزُ ام.
ة :زاًطدَي اًػطاكی هؤسسبت ٍ يب سبيط زاًطگبُ ّب ًجَزُ ام.
ج  :ثب تَخِ ثِ پصيطش ايٌدبًت زض هوكغ كؼلیّ ،وعهبى زض خبيی زيگط هطـَل ثِ تحػيل ًيستن.
ز :هتؼْس هی گطزم تب اهَض هؼبكيت تحػيلی ذَز ضا اًدبم زازُ ٍ ًتيدِ ضا كَضاً خْت تٌويل پطًٍسُ ثِ هسئَل هطوَليي اضائِ زّن.
ثب تَخِ ثِ چْبضثٌس كَم ٍ هكبلؼِ زهين ٍ پصيطش هسئَليت زض ايي زاًطگبُ ثجت ًبم ًوَزم.

اهضاء

اثط اًگشت
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