باسمه تعالي

اطالعيه
ثبت نام پذيرفته شدگان نو ورود
کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1397
ضمن تبريك و خیر مقدم به پذيرفتهشدگان نو ورود مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید چمران اهواز (واحد
شوشتر) سال  79بدينوسیله به آگاهی میرساند :اين دانشگاه نامنويسی از اين عزيزان را طی دو مرحله به شرح ذيل انجام
میدهد:
مرحله اول  :ثبتنام اینترنتی – ثبت اطالعات خواسته شده و اسکن مدارک
پذيرفتهشدگان عزيز طبق برنامهريزی و بر اساس زمانبندی اعالم شده ثبتنام اينترنتی نموده و مدارک الزم را اسکن
کنند(.از مراجعه حضوری به دانشگاه يا دانشکده محل تحصیل جداً خودداری گردد)

روز و تاريخ ثبت نام

ترتیب بر اساس حرف اول نام خانوادگی

شنبه 79/6/13

الف – ب – پ – ت

یکشنبه 79/9/3

ث – ج – چ ح – خ – د – ذ – ر – ز – ژ -س – ش – ص – ض

دوشنبه 79/ 9/2

ط – ظ – ع – غ -ف – ق – ک – گ – ل – م – ن – و – ه – ي

 زمان ثبت نام  8 :صبح الی  9صبح روز بعد

 وب سایت دانشگاه به نشانیwww.scu.ac.ir :
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نحوه ورود به مرحله ثبتنام:
صفحه اول سامانه دانشگاه  منوي اصلی  راهنماي دانشجویان نو ورود  مراحل ثبت نام  لینک ثبت
نام دانشجویان نو ورود

الف) از منوی باال نوع کاربری را دانشجويان جديدالورود را انتخاب کنید
ب) وارد کردن کد ملی به عنوان کد کاربری
ج) شماره داوطلبی به عنوان رمز عبور

اتمام ثبت نام ( :دريافت کد رهگیری از صفحه پايانی و اقدام به چاپ آن در دو نسخه)
بعد از اتمام ثبت نام ،امکان دریافت و چاپ مجدد کد رهگیري از صفحه پایانی وجود ندارد .لذا درخواست
می گردد برای انجام امور بعدی برگه چاپ شده مخصوص کد رهگیری را به دقت نزد خود نگهداری تا در زمان ثبتنام
حضوری تحويل اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود نمايید.
تذکر  : 3عدم اقدام به ثبتنام اينترنتی به منزله انصراف تلقی می گردد.
تذکر  : 2دانشگاه از دريافت مدارک حضوری قبل از ثبتنام اولیه (اينترنتی) معذور است.
تذکر :1جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند ثبت نام از طريق سامانه ،از آخرين نسخه مرورگر  Firefoxيا
آخرين نسخه مرورگر  IEاستفاده نمايید.
تذکر مهم :با گوشی موبایل اقدام به ثبت نام نکنید.
مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان اسکن و ارسال شود :
 – 1صفحه اول شناسنامه
 – 2کارت ملی در (صورت نداشتن کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه جايگزين گردد .الزم است در اولین فرصت نسبت به
اخذ کارت ملی خود اقدام نمايند).
 – 3اصل و يا گواهینامة موقت و يا گواهی معدل پايان تحصیالت دورة کاردانی
 – 4عکس پذيرفته شده
 عکس مورد نظر با فرمت  jpegارسال شود
 حجم (  )SIZEفايل نبايد از  151KBبیشتر باشد.
 در صورت عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آن را استاندارد نموده دوباره ارسال نمائید.
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 – 5کارت پايان خدمت هولوگرام دار ،معافیت دائم( ،ابتدا پشت و روی کارت در کنار يکديگر اسکن کرده ،سپس به صورت
فايل يك جا ارسال شود) معافیت موقت ،نامه اداره نظام وظیفه و...
تذکر :پذيرفتهشدگانی که مدرک کاردانی خود را در سال جاری اخذ نمودهاند ،به جای مدرک ذکر شده در بند  5مدرک
کاردانی خود را اسکن و ارسال نمايند.

مرحله دوم  :تحويل مدارک مورد نیاز
در اين مرحله دانشگاه از کلیه کسانی که مبادرت به ثبت نام اينترنتی کرده و کد رهگیری و شماره دانشجويی دريافت
نمودهاند دعوت می نمايد که بر اساس برنامه زمانبندی زير جهت تحويل مدارک ثبت نامی و تأيید برگ انتخاب واحد و
حضور در کالس درس به آموزش دانشکده محل تحصیل خود (واقع در شهرستان شوشتر) مراجعه نمايند.
(دانشگاه از دریافت مدارک کسانی که ثبتنام الکترونیکی انجام ندادهاند و یا شخصاً مراجعه ننمایند،
معذور است).
روز و تاریخ مراجعه حضوري به آموزش دانشکده مربوطه

ترتیب بر اساس حرف اول نام خانوادگی

دو شنبه 79/9/2

الف تا ت

سه شنبه 79/9/1

ث تا ض

چهارشنبه 79/9/4

ط تا ی

مدارک مورد نیازی که کلیهی پذيرفتهشدگان بايد جهت تحويل به آموزش دانشکده به همراه داشته باشند :
هر يك از پذيرفتهشدگان میبايست بر حسب مورد يکی از موارد ذيل را در زمان مذکور به اداره آموزش دانشکده تحويل
نمايد :
 – 1اصل و يا گواهینامه موقت و يا گواهی معدل پايان تحصیالت دوره کاردانی مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با قید تاريخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا  79/6/31به همراه تصوير آن.
 – 2اصل شناسنامه و يك برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
 – 3اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از آن (پشت و رو)
 – 4شش قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری با ظهر نويسی مشخصات سجلی و شماره دانشجويی (دو
قطعه از آن همراه ساير مدارک تحويل داده و چهار قطعه بقیه جهت ارائه به قسمتهای ديگر دانشگاه نزد خود نگه دارند).
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 – 5مدارکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به يکی از بندهای مندرج در دفترچه شماره يك آزمون کاردانی به
کارشناسی ناپیوسته  1379مشخص مینمايد.
الف -اصل کارت پايان خدمت هوشمند به همراه يك برگ تصوير از آن
ب -اصل کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت ،پزشکی ،ايثارگران و موارد خاص) به همراه يك برگ تصوير از آن
ج) اصل کارت معافیت دائم هوشمند (معافیت سنی عنايت مقام معظم رهبری مخصوص متولدين سال  1354و قبل از
آن)
د) ارائه برگه آماده به خدمت بدون غیبت مشموالن فارغالتحصیل مقطع کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی ،مدرک
خود را اخذ نموده و زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه ،قبل از تاريخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد( .به
همراه يك برگ تصوير از آن)
هـ) ارائه گواهی اشتغال به خدمت کارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و وزارتخانهها و موافقت باالترين مقام اجرايی
سازمان مربوط برای ادامه تحصیل به همراه تصوير آن
و) ارائه گواهی اشتغال به خدمت کارکنان پايور شاغل در نیروهای مسلح و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل
آنها به همراه تصوير آن
ز) ارائه موافقت نامه از مرکز مديريت حوزه های علمیه يا مرکز مديريت حوزه علمیه مستقل برای طلبهها به همراه
تصوير آن
ح) ارائه برگه معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی ،کفالت) در مدت اعتبار آن به همراه تصوير آن
ط) ارائه گواهی از يگان مربوطه مبنی بر پايان رسیدن دوران خدمت وظیفه فارغ التحصیالن دوره کاردانی تا 79/6/31
به همراه يك برگ تصوير از آن
ی) ارائه گواهی ترخیص سربازان وظیفه فاقد غیبت دارای مدرک کاردانی ،که در سنوات مجاز تحصیل فارغ التحصیل
شده و با لحاظ ساير شرايط به همراه يك برگ تصوير از آن
 پذيرفتهشدگانی که مشغول خدمت سربازی میباشند نمیتوانند در ثبتنام اينترنتی شرکت نمايند ،اين عزيزان الزم
است جهت انجام مراحل ترخیص در روزهای دوشنبه  79/6/26و سه شنبه مورخ  79/6/29با ارائه نتیجه آزمون صادره
از سازمان سنجش به دانشکده شوشتر مراجعه نمايند.
فرآیند ترخیص سربازان حین خدمت پذیرفته شده در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

 -1مراجعه سرباز به دانشگاه محل پذيرش و دريافت برگه درخواست معافیت تحصیلی و ارائه آن به دفتر پلیس  11+مستقر
در شهرستان محل استقرار دانشگاه (همرا داشتن گواهی اشتغال به خدمت الزامی است).
 -2ثبت درخواست معافقیت تحصیلی توسط کاربر دفتر پلیس  11+در سامانه و در صورت واجد شرايط بودن مجوز ترخیص
از خدمت توسط کاربر دفتر با عنوان يگان خدمتی سرباز صادر و با مهر دفتر تحويل وی می گردد.
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 -3مراجعه سرباز به يگان خدمتی جهت تسويه حساب به منظور ترخیص از خدمت.
 -4ترخیص سرباز توسط يگان خدمتی و معرفی وی به دفتر پلیس .11+
 -5مراجعه مشمول به دفتر پلیس  11+و ارائه معرفی نامه صادره از يگان خدمتی به دفتر
 -6توسط کاربر پلیس  11+اطالعات تکمیلی مشمول ،جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی و همچنین ثبت ترخیص
از خدمت و مدت خدمت انجام شده در سامانه درج گرديده و پس از آن برگ معافیت تحصیلی صادر شده و برای ارائه به
دانشگاه تحويل مشمول می گردد.
 -6اصل حکم مرخصی ساالنه با موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 -9ارائه فرم شماره ( 1تکمیل شده توسط کلیه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه)
 -8ارائه فرم شماره( 2تکمیل شده توسط کلیه پذيرفته شدگان)
 -7ارائه فرم شماره ( 4تکمیل شده توسط کلیه پذيرفته شدگان)
 -11ارائه فرم شماره ( 5تکمیل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه)
 -11ارائه فرم شماره ( 6تکمیل شده توسط پذيرفته شدگانی که رشته آنان نامتناسب با رشته فارغ التحصیلی کاردانی
میباشد)
 -12کلیه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) الزم است شهريه ثابت و متغیر نیمسال اول را بالفاصله بعد از انتخاب واحد ،از
طريق درگاه الکترونیکی پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت شهريه انتخاب واحد آنها لغو می گردد .جدول شهريه
دانشجويان به شرح ذيل می باشد:
شهريه ورودي هاي سال تحصيلي 98ـ  3199مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته به ريال
شهريه متغير براي هر واحد درسي
رشته

شهريه ثابت

رشته هنر

1/789/868

عمومي

749/947

پايه

شهريه پروژه در صورت وجود

اصلي و تخصصي
عملي

نظري

نظري

478/898

494/638

799/798

در برنامه آموزشي (هر واحد)

3/487/887

 -13به استناد دستور هیات امنای منطقه جنوب غرب ،دانشجويان نوبت دوم (شبانه) در صورت انصراف پس از ثبت نام
قطعی (مراجعه حضوری به دانشکده و تشکیل پرونده ) ،می بايست عالوه بر شهريه ثابت و متغیر نیمسال اول ،مبلغ
شهريه ثابت نیمسال بعد را هم پرداخت نمايند.
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قابل توجه دانشجویان نوبت دوم (دوره شبانه):
به هنگام انتخاب واحد ،پذيرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) ملزم هستند جهت پرداخت شهريه ثابت و متغیر از طريق
آنالين اقدام نمايند .بنابراين دانشگاه برای رفاه حال دانشجويان و تسريع در امر ثبت نام ،امکان پرداخت آنالين فراهم کرده
است.
|ضمناً چنانچه دانشجويی نتواند در موعد مقرر (حداکثر  92ساعت بعد از انتخاب واحد دروس) نسبت به پرداخت
شهريه خود اقدام کند ،دروس انتخابی در رايانه حذف و انتخاب واحد وی لغو می شود.
به هنگام انتخاب واحد ،پذيرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) ملزمند جهت پرداخت شهريه ثابت و متغیر از طريق آنالين اقدام
نمايند.
جهت رفاه حال دانشجويان و تسريع در امر ثبت نام ،امکان پرداخت آنالين فراهم می باشـد .شـما مـی توانیـد بـه وسـیله
کارت های بانك عضو شتاب و با در دست داشتن شماره کارت بانك ،رمز دوم ،کد  ccv2و تاريخ انقضای کارت نسـبت بـه
پرداخت شهريه اقدام نمايید .پرداخت هزينه ثبت نام پس از مرحله " نمايش تصاوير ارسال شده" از طريق سامانه ثبت نـام
امکان پذيراست .الزم است پس از پرداخت وجه ،رسید مبلغ واريزی را حداقل در دو نسخه تهیه کرده ،يکی از آن را نزد خود
نگه داشته و رسید ديگر را به ه نگام ثبت نام حضوری به دانشکده محل تحصیل خود تحويـل نمايیـد .شـايان ذکـر اسـت
پرداخت شهريه صرفاً به صورت الکترونیکی از طريق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود.
چنانچه دانشجویی نتواند در موعد مقرر (حداکثر 92ساعت بعد از انتخاب واحد دروس) نسبت بهه پرداخهت
شهریه خود اقدام نماید ،دروس انتخابی در رایانه حذف و انتخاب واحد وي لغو می شود .بنابراین امکان ادامه تحصهیل
براي این افراد وجود ندارد.

 -14کلیه پذيرفته شدگان جهت صدور کارت دانشجويی موظفند مبلغ 151/111ريال (پانزده هزار تومان) بصورت جداگانـه
به حساب ( 2199292214115سیبا بانك ملی) با شناسه پرداخت  2238947واريز و فیش مربوطه را تا زمان تحويل کـارت
دانشجوئی نزد خود نگه دارند.پرداخت هزينه صدور کارت دانشجويی فقط به صورت سنتی میباشد.
 -15تصوير کارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسری سال 79
 -16دريافت برگ درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجويان مشمول پسر
دانشجويان مشمول پسر موظفند از آموزش دانشکده محل تحصیل ،برگ درخواست معافیت تحصیلی را دريافـت و پـس از
تکمیل نمودن فرم مربوطه و الصاق عکس و ضمیمه نمودن کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی و کاردانی (توسط آموزش برابر
اصل گردد) آن را به آموزش دانشکده تحويل و بعد از تأيید به يکی از دفاتر پلیس  +11مراجعه نمايید .بديهی است بعـد از
صدور مجوز از پلیس  +11مدارک درخواستی توسط دانشکده دريافت خواهد شد.
توجه :عدم مراجعه به منزلة انصراف از تحصیل میباشد.
(توضیح :فرمهاي ردیف  9تا  33از طریق سامانه الکترونیکی ثبت نام قابل دریافت است)
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* تذکرهاي مهم :
 – 1عدم مراجعه در تاريخ مذکور به منزله انصراف تلقی میگردد.
 – 2در صورت وجود نقص در مدارک خواسته شده ،تشکیل پرونده صورت نخواهد گرفت.
 – 3با توجه به اينکه پس از ثبت نام دانشجو ممکن است در دوران تحصیل به تصوير مدارک خود نیاز داشته باشد توصیه
میشود حداقل يك نسخه کپی از کلیه مدارک تحويلی به آموزش دانشکده را نزد خود نگهدارند.
 – 4ثبت نام از پذيرفته شدگان فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت
ملی و تأيید واحد مربوطه انجام میگردد در صورتی که ثبت نام اينترنتی انجام نشده باشد ،تحويل مدارک و تشکیل پرونده
امکان پذير نمی باشد.
 – 5ثبت نام نهايی پذيرفته شده پس از دريافت مدارک و بررسی و تأيید از سوی آموزش کل دانشگاه انجام خواهد شد.
بديهی است در هر زمان که اداره کل امور آموزشی دانشگاه ،طبق مفاد دفترچه شماره يك آزمون کاردانی به کارشناسی
پیوسته سال  1379و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ،ثبت نام دانشجو را غیر مجاز تشخیص دهد فوراً از ادامه
تحصیل فرد در هر مرحله ای از تحصیل جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 – 6دانشگاه شهید چمران طبق مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری از پذيرش هر گونه درخواست مهمانی و انتقالی در
بدو ورود معذور است.
 – 9ادامه تحصیل به طور همزمان و به هر شکل در تمام دانشگاهها مجاز نمی باشد .در صورت تأيید چنین موردی از ادامه
تحصیل دانشجو در هر مرحله ای جلوگیری بعمل می آيد.
 – 8دانشجويان فعلی نوبت دوم (شبانه) در صورت قبولی در آزمون سراسری می بايست قبل از ثبت نام از رشته قبلی خود
انصراف قطعی دهند و گواهی مربوطه را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند .بديهی است در صورت انصراف حق بازگشت به
رشته قبلی خودر ا نخواهند داشت.
در خاتمه اعالم میدارد که واحد اطالعات و پاسخگويی اين دانشگاه در ايام ثبت نام اينترنتی در خصوص موارد ذيل آماده
پاسخگوئی می باشد :
 – 1سامانه کامپیوتری و مسائل فنی مربوط به آن شماره تلفن های  161 – 33331111 – 17داخلی (– 2192 – 2191
 )2193از ساعت  8تا ساعت 14
 – 2مدارک ثبت نامی و آئین نامه ها و مقررات آموزشی شماره تلفن  161-3333594بطور مستقیم از ساعت  8صبح الی
14
-3واحد اطالعات در زمینه مشمولین (مسائل مربوط به نظام وظیفه) در ايام ثبت نام اينترنتی از طريق شمارهی تماس
 161-33331111-17داخلی  2792از ساعت  8صبح الی  14آماده پاسخگويی می باشد.
 -4برای برقراری تماس های داخل استانی و بین همه شهرها و روستاهای استان خوزستان نیازی به گرفتن کد بین شهری
 161نمی باشد.
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چند نکته:
* قسمت پرسش و پاسخ سایت در منوي دانشجویان نو ورود آماده دریافت سواالت شما می باشد.
(آدرس ایمیل خود را وارد نمایید)
* راهنماي سفر به شوشتر:
/راهنمای-سفر-شوشترhttps://www.kojaro.com/2018/1/9/140049/

* تهیه بلیط اتوبوس:
شوشتر-به-اصفهانhttp://adl7.safar724.ir/bus/services/search/36450000-21310000/28-6-1379/

دانشگاه شهید چمران اهواز
اداره کل خدمات آموزشی
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