اطالعيه
ثبتنام پذيرفتهشدگان نو ورود کنکور سراسری سال تحصيلی 1397
ضمن عرض تبريك و خير مقدم به پذيرفتهشدگان نو ورود مقطع کارشناسی پيوسته و دکتری عمومی دامپزشکی سال 79
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بدينوسيله به اطالع میرساند اين دانشگاه نامنويسی از اين عزيزان را در دو مرحله به شرح ذيل انجام
می دهد:
مرحله اول  :ثبتنام اينترنتي ،ثبت اطالعات خواسته شده و اسكن مدارك

پذيرفتهشدگان عزيز طبق برنامهريزی و بر اساس زمانبندی اعالم شده می توانند مدارك الزم را اسکن و اينترنتی ثبتنام نمايند.
(از مراجعه حضوری خودداری گردد)

روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب بر اساس حرف اول نام خانوادگی

شنبه 79/6/13

الف – ب – پ – ت

يكشنبه 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 – ك – گ – ل – م – ن – و – ه – ي

زمان ثبت نام  8 :صبح الی  9صبح روز بعد
وب سايت دانشگاه به نشاني www.scu.ac.ir :
نحوه ورود به مرحله ثبتنام:
صفحه اول سامانه دانشگاه  منوي اصلي  راهنماي دانشجويان نو ورود  مراحل ثبت نام  لینک ثبت نام
دانشجويان نو ورود

الف) از منوی باال نوع کاربری را دانشجويان جديدالورود را انتخاب کنيد
ب) وارد کردن کد ملی به عنوان کد کاربری
ج) شماره داوطلبی به عنوان رمز عبور
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اتمام ثبتنام ( :دريافت کد رهگيری از صفحه پايانی و اقدام به چاپ آن در دو نسخه)
بعد از اتمام ثبتنام ،امكان دريافت و چاپ مجدد کد رهگیري از صفحه پاياني وجود ندارد ،لذا درخواست میگردد برای
انجام امور بعدی برگه چاپ شده مخصوص کد رهگيری را به دقت نزد خود نگهداری تا در زمان ثبت نام حضوری تحويل اداره
آموزش دانشکده محل تحصيل خود نماييد.
* تذکر  :3عدم اقدام به ثبتنام اينترنتی به منزله انصراف تلقی می گردد.
* تذکر  :2دانشگاه از دريافت مدارك حضوری قبل از ثبتنام اينترنتي معذور است
* تذکر  :1جهت جلوگيری از بروز هر گونه مشکل در روند ثبت نام از طريق سامانه ،از آخرين نسخه مرورگر  Fire foxيا
آخرين نسخه مرورگر  IEاستفاده نماييد.

*** تذکر مهم :با گوشي موبايل اقدام به ثبت نام نكنید.

مدارکي که بايد توسط پذيرفتهشدگان اسكن و ارسال شود :
 – 1صفحه اول شناسنامه
 – 2کارت ملی (در صورت نداشتن کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه جايگزين گردد ،الزم است در اولين فرصت نسبت به اخذ
کارت ملی خود اقدام نماييد).
 – 3اصل يا گواهينامه موقت مدرك پيش دانشگاهی و يا اصل دانشنامه دائم و يا گواهينامه موقت مدرك کاردانی
 – 4اصل مدرك يا گواهينامه موقت ديپلم متوسطه
 – 5عکس پذيرفته شده
 عکس مورد نظر با فرمت  jpegارسال شود
 حجم ( )SIZEفايل نبايد از  151KBبيشتر باشد.
 در صورت عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آن را استاندارد نموده دوباره ارسال نمائيد.
 – 6کارت پايان خدمت (برای آقايان) ،معافيت دائم (ابتدا پشت و روی کارت را در کنار يکديگر اسکن کرده ،سپس به صورت
فايل يکجا ارسال شود) ،معافيت موقت ،نامه اداره نظام وظيفه ،برگ اعزام به خدمت به شرط نداشتن غيبت و. ...
تذکر :پذيرفتهشدگانی که مدرك پيش دانشگاهی خود را به صورت حضوری در سال جاری اخذ نموده اند ،به جای مدارك
ذکر شده در بند  ، 6مدرك پيش دانشگاهی خود را اسکن و ارسال نمايند.
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مرحله دوم  :تحويل مدارك مورد نياز
در اين مرحله دانشگاه از کليه کسانی که مبادرت به ثبتنام اينترنتی کرده و کد رهگيری و شماره دانشجويی دريافت نمودهاند
دعوت مینمايد که بر اساس برنامه زمانبندی زير جهت تحويل مدارك ثبتنامی و تأييد برگ انتخاب واحد و حضور در کالس
درس به آموزش دانشکده محل تحصيل خود (بر اساس رشته تحصيلی) مراجعه نمايند.

* (دانشگاه از دريافت مدارك کساني که ثبتنام الكترونیكي انجام ندادهاند و يا شخصاً
مراجعه ننمايند ،معذور است) .
روز و تاريخ مراجعه حضوري به آموزش دانشكده مربوطه

ترتیب بر اساس حرف اول نام خانوادگي

دو شنبه 79/9/2

الف تا ت

سه شنبه 79/9/1

ث تا ض

چهارشنبه 79/9/4

ط تا ی

مدارك مورد نيازی که کليه پذيرفتهشدگان بايد جهت تحويل به آموزش دانشکده به همراه داشته باشند:
هر يك از پذيرفتهشدگان می بايست بر حسب مورد يکی از موارد ذيل را در زمان مذکور به اداره آموزش دانشکده تحويل نمايد :
 – 1اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهی يا گواهی موقت با ذکر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك (حداکثر تا  79/6/31به
همراه يك برگ تصوير از آن با مهر و امضای مدير مرکز پيش دانشگاهی.
 – 2اصل گواهی ديپلم متوسطه يا گواهی موقت آن به همراه يك برگ تصوير از آن.
تبصره  :دارندگان مدارك تحصيلی ديپلم نظام قديم الزم است اصل گواهی ديپلم متوسطه به همراه يك برگ تصوير از آن
را ارائه نمايند.
 – 3ريز نمرات دوره پيش دانشگاهی و ديپلم متوسطه به همراه يك برگ تصوير از آن.
 – 4اصل و يا گواهی مدرك دوره کاردانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و يا مدرك پايان دوره کاردانی پيوسته
آموزشکدههای فنی حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرك کاردانی حداکثر تا  79/6/31به
همراه تصوير آن.
تبصره  :مدرك کاردانی دانشآموختگان دوره های کاردانی پيوسته به جای مدرك پيش دانشگاهی مالك عمل واقع می
شود .بديهی است واحدهای درسی گذرانده شده اين دسته از پذيرفتهشدگان قابل معادلسازی نمیباشد.
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 – 5ارائه گواهينامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح اليحه نيروی انسانی) برای پذيرفتهشدگان دارای مدرك کاردانی گروه
آموزشی پزشکی که پايان طرح نيروی انسانی آنان برای پذيرفتهشدگان نيمسال اول حداکثر  79/6/31و برای پذيرفته
شدگان نيمسال دوم  79/11/31می باشد.
 – 6اصل شناسنامه و يك برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
 – 9اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از آن (پشت و رو )
 – 8شش قطعه عکس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاری با پشت نويسی مشخصات شناسنامهای و شماره دانشجويی
(دو قطعه از آن را همراه ساير مدارك تحويل داده و چهار قطعه بقيه را جهت ارائه به قسمتهای ديگر دانشگاه نزد خود
نگه دارند).
 – 7مدارکی که وضعيت نظام وظيفه را با توجه به يکی از بندهای مندرج در دفترچه شماره يك آزمون سراسری مشخص
مینمايد.
بر اساس اعالم رسمی سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران ،داوطلبان »مرد« برای شرکت در آزمون
سراسری سال  1379الزم است يکی از شرايط مشروحه ذيل را دارا باشند.
 )1دارا بودن کارت پايان خدمت هوشمند.
 )2دارا بودن کارت معافيت دائم هوشمند (کفالت ،پزشکی ،ايثارگران و موارد خاص).
 )3مشموالن دارای برگ معافيت موقت هولو گرام دار بدون غيبت (پزشکی ،کفالت و ساير )...در مدت اعتبار آن.
 )4متولدين سال  1354و قبل از آن ،اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت نام کارت معافيت دائم
هوشمند (معافيت سنی عنايت مقام معظم رهبری) را ارائه نمايند.
 )5دانشآموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهی که به صورت حضوری و پيوسته مشغول به تحصيل بوده و تا
تاريخ  79/6/31در سنوات مجاز تحصيلی (حداکثر  21سالگی تمام) فارغالتحصيل میشوند.
 )6فارغالتحصيالن مقطع متوسطه (دارای مدرك پيش دانشگاهی) به شرط اتمام تحصيل حداکثر تا پايان  21سالگی به
صورت پيوسته و حضوری (مدارس روزانه ،بزرگساالن و آموزش از راه دور) و در صورتی که وارد غيبت نشده باشند.
تبصره – دانشآموزانی که دوره متوسطه (سال اول متوسطه) را از مهر  71آغاز کرده باشند ،سقف مجاز سنوات تحصيلی آنان
حداکثر تا پايان  21سالگی خواهد بود.
 )9دانشآموزانی که قبل از سن مشموليت (قبل از  18سالگی تمام) موفق به اخذ پيش دانشگاهی شده باشند به شرط
نداشتن غيبت.
*توضیح  :دانشآموزانی که در سن  19سالگی و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهی میشوند،
چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت ( 18سالگی تمام) وارد دانشگاه شوند ،مجاز به ادامه تحصيل
میباشند؛ در غير اين صورت به دليل ورود به غيبت ،مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .مگر اينکه در مهلت شش ماه معرفی،
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خود را از طريق يکی از دفاتر پليس  11+به وظيفه عمومی معرفی کرده و در هنگام پذيرش در دانشگاه دارای برگ اعزام بدون
غيبت باشند.
 )8کارکنان وظيفه (سربازان در حال خدمت) بدون غيبت اوليه دارای مدرك پيش دانشگاهی حضوری و پيوسته (دانشآموز
رسمی) به شرطی که در مقطع کارشناسی و باالتر پذيرفته شوند.
 )7کارکنان وظيفهای که خدمت ضرورت آنان تا تاريخ  79/6/31به پايان میرسد (اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبتنام در
دانشگاه ،گواهی يا کارت پايان خدمت ارائه نمايند).
 )11طالب علوم دينی دارنده مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهی دارای معافيت تحصيلی حوزه .به شرطی که مرکز مديريت
حوزههای علميه يا مرکز مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان تأييد نمايند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در
حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل کند ،با همان معافيت تحصيلی حوزه ،اشتغال به تحصيل وی در دانشگاه بالمانع
است .بديهی است هر موقع که حوزه علميه معافيت تحصيلی طلبهای را خاتمه يافته اعالم نمايد ،ادامه تحصيل وی در دانشگاه
منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومی و صدور معافيت تحصيلی دانشگاهی است .اين گونه دانشجويان برای ثبتنام در هر ترم
تحصيلی بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند.
 )11کارکنان پايور شاغل رسمی در نيروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط برای ادامه
تحصيل.
 )12دانشجويان انصرافی در صورتی که در سقف سنوات تحصيلی اوليه ،موضوع تبصره  1ماده  33قانون ،انصراف داده و
همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يکسال سپری نشده
باشد .مضافاً مشروط به اينکه قبالً (از تاريخ  71/8/22به بعد) از امتياز يك بار انصراف استفاده نکرده باشند.
*تذکرات مهم:
 )1مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمیباشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در آن ،معافيت تحصيلی برای
آنان صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبتنام از آنها نمی باشند.
 )2دانشجويان اخراجی دانشگاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمیباشند (به
جز افرادی که قبل از ورود به سن مشموليت اخراج شدهاند).
 )3مشموالنی که در مقطع کاردانی فارغالتحصيل شدهاند ،مجاز به شرکت در آزمون سراسری نمیباشند .اين افراد فقط می
توانند در مقطع کارشناسی ناپيوسته (کاردانی به کارشناسی ناپيوسته) تحصيل خود را ادامه دهند.
 )4معافيت تحصيلی برای هر مقطع فقط يکبار صادر میشود .بنابر اين فارغالتحصيالن هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در
همان مقطع نمیباشند .ضمناً تاکيد میگردد فارغالتحصيالن مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع کارشناسی
پيوسته ،کارشناسی ارشد پيوسته و دکتری پيوسته نمیباشند و نيز فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی مجاز به شروع به تحصيل
در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته و دکتری پيوسته پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی نيستند.
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 )5ترخيص سربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی و باالتر مجاز بوده و ترخيص آنان جهت
تحصيل در مقطع کاردانی مجاز نمیباشد.
 )6دانشجويانی که تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند ،در طول تحصيالت دانشگاهی (از ديپلم تا دکتری)
فقط يك بار مجاز به انصراف میباشند ،مشروط به اينکه در سنوات اوليه تحصيلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به
تحصيل مجدد بيش از يکسال سپری نشده باشد.
 )9دانشجويان مقاطع کارشناسی و باالتر پيوسته که با اخذ مدرك مقطع پايينتر از ادامه تحصيل انصراف و اخراج
می گردند تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمیباشند مگر با رعايت تبصره  1ماده 9
آيين نامه اجرايی معافيت تحصيلی مشروط به رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلی اوليه مقطع فارغالتحصيل شده ،مجاز به ادامه
تحصيل در مقطع باالتر شناخته شوند (يعنی مقطع معادل کاردانی را حداکثر  2/5سال فارغالتحصيل شده باشند).
 )8کارکنان وظيفه (سربازان حين خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند .اين افراد در صورت قبولی در
دانشگاه و داشتن شرايط ادامه تحصيل ،از خدمت ترخيص خواهند شد.
 )7دانشآموزانی که در سقف مجاز سنوات تحصيلی ،پس از ورود به سن مشموليت در ماه های خرداد يا شهريور هر سال
به عنوان دانش آموز رسمی فارغ التحصيل می شوند ،چنانچه تا پايان شهريور سال آينده در دانشگاه پذيرفته شوند ،فاقد غيبت
بوده و از معافيت تحصيلی استفاده خواهند کرد.
مثال – دانشآموز متولد  1398و ماقبل آن که در خرداد يا شهريور  76در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهی طی سنوات مجاز
تحصيلی (يعنی حداکثر  21سالگی تمام) فارغالتحصيل حضوری می شود ،آخرين مهلت معرفی وی تا پايان شهريور سال  79می
باشد.
 )11تمامی پذيرفتهشدگان آزمون سراسری سال  1379ملزم هستند جهت اخذ مجوز ثبتنام در دانشگاه از طريق دفاتر پليس
 11+مستقر در شهر اهواز نسبت به اخذ معافيت تحصيلی اقدام نمايند در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل
خواهد آمد.
بنابر اين دانشجويان مشمول پسر موظفند از آموزش دانشکده محل تحصيل ،برگ درخواست معافيت تحصييلی را دريافيت و
پس از تکميل نمودن فرم مربوطه و الصاق عکس و ضميمه نميودن کپيی شناسينامه ،کپيی کيارت مليی و کپيی ميدرك پييش
دانشگاهی يا مدرك کاردانی به همراه فرم ابطال معافيت تحصيلی صادره از دانشيگاه محيل تحصييل در دوره کياردانی (توسيط
آموزش برابر اصل گردد) آن را به آموزش دانشکده جهت تاييد تحويل و سپس به يکی از دفاتر پليس  11+مراجعه نمايد .بديهی
است بعد از صدور مجوز از پليس  11+مدارك درخواستی توسط دانشکده دريافت خواهد شد.
 )11سنوات مجاز تحصيل در مقاطع ،کاردانی  2/5سال ،کارشناسی پيوسته  5سال ،کارشناسی ارشد پيوسته  6سال و دکترای
پيوسته  8سال می باشد.
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تبصره  :پذيرفتهشدگانی که مشغول خدمت سربازی میباشند نمی توانند در ثبت نام اينترنتی شرکت نماينيد ،ايين عزييزان الزم
است جهت انجام مراحل ترخيص در روز دوشنبه مورخ  79/6/26و سه شنبه مورخ  79/6/29بيا ارائيه نتيجيه آزميون
صادر شده از سايت سازمان سنجش به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمايند
فرآيند ترخيص سربازان حين خدمت پذيرفته شده در دانشگاه به شرح زير می باشد:
 -1مراجعه سرباز به دانشگاه محل پذيرش و دريافت برگه درخواست معافيت تحصيلی و ارائه آن به دفتر پلييس  11+مسيتقر در
شهرستان محل استقرار دانشگاه (همراه داشتن گواهی اشتغال به خدمت الزامی است).
 -2ثبت درخواست معافيت تحصيلی توسط کاربر دفتر پليس  11+در سامانه و در صورت واجد شيرايط بيودن مجيوز تيرخيص از
خدمت توسط کاربر دفتر با عنوان يگان خدمتی سرباز صادر و با مهر دفتر تحويل وی میگردد.
 -3مراجعه سرباز به يگان خدمتی جهت تسويه حساب به منظور ترخيص از خدمت.
 -4ترخيص سرباز توسط يگان خدمتی و معرفی وی به دفتر پليس .11+
 -5مراجعه مشمول به دفتر پليس  11+و ارائه معرفی نامه صادره از يگان خدمتی به دفتر
 -6توسط کاربر پليس  11+اطالعات تکميلی مشمول ،جهت ثبت درخواست معافيت تحصيلی و همچنين ثبت ترخيص از خدمت
و مدت خدمت انجام شده در سامانه درج گرديده و پس از آن برگ معافيت تحصيلی صادر شده و برای ارائه به دانشيگاه تحوييل
مشمول می گردد .ترخيص از خدمت در مقطع کاردانی ممنوع می باشد.
 )12اصل حکم مرخصی ساالنه با موافقت نامه کتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 )13ارائه رسيد تأييديه تحصيلی دوره پيش دانشگاهی يا ديپلم نظام قديم متوسطه از يکی از دفاتر پيشخوان دولت:
پذيرفته شدگان الزم است با در دست داشتن کپی مدرك پيش دانشگاهی يا ديپلم نظام قديم متوسطه بيه هميراه تصيوير رييز
نمرات به يکی از دفاتر پيشخوان دولت واقع در شهرستان محل سکونت خود مراجعه و جهت تکميل فرم مزبور و ارسيال آن بيه
اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرك اقدام نمايند .ارائه رسید تأيیديه تحصیلي به هنگام ثبتتنتام حضتوري المامتي

است.
تبصره :در صورت عدم وصول تأييديه در موعد مقرر ادامه تحصيل دانشجو در نيمسال دوم سال تحصيلی  79-78امکيان پيذير
نخواهد بود.
* فرم هاي رديف 34تا  21پس از مراجعه حضوري در روز ثبت نام به دانشجو ارائه خواهد شد.
 )14ارائه فرم شماره ( 1تکميل شده توسط کليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه)
 )15ارائه فرم شماره  2و ( 3تکميل شده توسط پذيرفته شدگانی که دارای تناقض نمرات دروس سوابق تحصيلی در ديپلم ييا
پيش دانشگاهی باشند).
 )16ارائه فرم شماره ( 4تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از سهميه منطقه  ،1شاهد ،رزمنيدگان ،جانبيازان و
خانواده شهدا استفاده کردهاند)
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 )19ارائه فرم شماره ( 5تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از سهميه  2و  3استفاده کردهاند)
تبصره( :الزم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره  4و  5را تکميل نمايند)
 )18فرم شماره ( 9مخصوص پذيرفته شدگان دارای تناقض مدرك کتبی ديپلم در آزمون سراسيری بيرای پذيرفتيه شيدگان
صرفاً براساس سوابق تحصيلی – بدون آزمون)
 )17ارائه فرم شماره ( 7مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)
 )21ارائه فرم شماره( 11مخصوص دارندگان مدرك کاردانی (فوق ديپلم)
 )21ارائه فرم شماره ( 11مخصوص پذيرفته شدگان شاغل در آموزش و پرورش (تأييد شده توسط اداره آموزش و پرورش) و کارمندان دولت
 )22فرم شماره ( 12مخصوص پذيرفته شدگان شاغل در ادارات و سازمان ها)
 )23ارائه فرم شماره ( 15مخصوص پذيرفته شدگان اتباع افغانی و عراقی)
 )24کليه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) الزم است شهريه ثابت و متغير نيمسال اول را بالفاصله بعد از انتخاب واحد ،از طريق
درگاه الکترونيکی پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت شهريه انتخاب واحد آنها لغو می گردد .جدول شهريه دانشجويان به
شرح ذيل می باشد:
شهريه وروديهاي سال تحصيلي 89ـ  3189مقطع تحصيلي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دکتري حرفه اي دامپزشکي -به ريال
شهريه متغير براي هر واحد درسي
رشته

شهريه ثابت

علوم انساني

2/938/957

ساير گروهها

1/799/955

دکتري حرفه اي
دامپزشکي

5/355/995

عمومي
249/847

پايه نظري

اصلي و تخصصي
نظري

شهريه پروژه در صورت وجود

عملي

197/545

445/297

219/399

479/585

484/535

289/295

235/577

3/472/577

3/591/777

در برنامه آموزشي (هر واحد)

3/492/597
1/177/777

* تذکر مهم:
 )25به استناد دستور هيات امنای منطقه جنوب غرب ،دانشجويان نوبت دوم (شبانه) در صورت انصراف پس از ثبت نام قطعی
(مراجعه حضوری به دانشکده و تشکيل پرونده ) ،می بايست عالوه بر شهريه ثابت و متغير نيمسال اول ،مبلغ شهريه ثابت
نيمسال بعد را هم پرداخت نمايند.
قابل توجه دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه):
به هنگام انتخاب واحد ،پذيرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) ملزم هستند جهت پرداخت شهريه ثابت و متغيير از طرييق سيامانه
سما و به صورت آنالين اقدام نمايند .بنابراين دانشگاه برای رفاه حال دانشجويان و تسريع در امر ثبت نام ،امکان پرداخت آنالين
را فراهم کرده است.
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شما می توانيد به وسيله کارت های بانك عضو شتاب و با شماره کارت بانکی ،رمز دوم ،کد  CCV2و تاريخ انقضای کارت
نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد .شايان ذکر است پرداخت شهريه صرفاً به صيورت الکترونيکيی از طرييق سيامانه خيدمات
آموزشی (سما) انجام می شود.
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.
 )26کليه پذيرفته شدگان جهت صدور کارت دانشجويی موظفند مبلغ 151/111ريال (پانزده هزار تومان) بصورت جداگانه بيه
حساب ( 2199292214115سيبا بانك ملی) با شناسه پرداخيت  2238947وارييز و فييش مربوطيه را تيا زميان تحوييل کيارت
دانشجوئی نزد خود نگه دارند.پرداخت هزينه صدور کارت دانشجويی فقط به صورت سنتی میباشد.
 )29تصوير کارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسری سال 79
 28ارائه تعهد نامه مشموالن (ويژه پذيرفته مشمول پسر)
دانشجويان مشموالن پسر موظفند برگ تعهد نامه مشموالن را از سامانه دريافت و تکميل نمايند .بديهی است مسئوالن ثبت
نام کننده مکلفند پس از اخذ امضاء و اثر انگشت از دانشجويان ،تعهد نامه را در پرونده آنان بايگانی نمايند.
 )27دريافت برگ درخواست معافيت تحصيلی برای دانشجويان مشمول پسر
نكته خیلي مهم :عدم مراجعه به منمله انصراف از تحصیل ميباشد.
(توضيح :فرمهای رديف  12تا  21و همچنين  26و  29از طريق سامانه الکترونيکی ثبت نام قابل دريافت است)
 )13تكمیل کارنامه سالمت جسم و روان
شرکت کليه دانشجويان روزانه و شبانه کليه مقاطع تحصيلی در طرح پايش سالمت جسم و روان الزامی است .بديهی است عدم
شرکت دانشجويان در اين طرح موجب محروميت از خدمات آموزشی و دانشجويی خواهد شد.
فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سالمت جسم و روان:
ابتدا بايد با مراجعه به آدرس زير از محل گزينه ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجويان ثبت نام نماييد .برای اين منظور به
آدرس ايميل و شماره موبايل فعال نياز است .در مرحله بعد براساس کد ملی به شما نام کاربری داده خواهد شد و رمز عبور را
تعيين می کنيد .سپس با نام کاربردی و رمز عبور وارد پرتال شده و از منوی باال کارنامه سالمت جسم را تکميل و پس از آن
کارنامه سالمت روان را تکميل نماييد.
 -1در زمان ثبت نام الکترونيکی با رجوع به سامانه زير اقدام به تکميل فرم کارنامه سالمت روان و جسم نماييد.
لينك آدرس سامانه کارنامه سالمت دانشجويان ورودی جديد
کارنامه سالمت جسم https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth
کارنامه سالمت روان https://Portal.saorg.ir/mentalhealth
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 -2بعد از ثبت نام ،کد فعال سازی به تلفن همراه و ايميل شما ارسال می شود که تا  5دقيقه فرصت داريد اين کدها را در
سامانه وارد نموده و فرآيند ثبت نام را ادامه دهيد.
 -3بعد از تکميل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام نماييد.
 -4بعد از ثبت نام حضوری ،بالفاصله خروجی کارنامه سالمت روان (چاپ شده) را به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در حوزه
معاونت دانشجويی تحويل داده پس از تأييد از سوی آن مرکز به اداره آموزش دانشکده محل تحصيل خود ،جهت ضبط در پرونده
دانشجويی تسليم نماييد.
 -5دانشجويان عزيز با در دست داشتن خروجی کارنامه سالمت جسم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7الی  18به
غير از روزهای تعطيل در مدت يك ماه پس از ثبت نام حضوری به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه واقع در حوزه معاونت
دانشجويی مراجعه تا نسبت به ضرورت ،معاينات اوليه و پيگيری مراحل بعدی کارنامه سالمت جسم اقدام گردد.
تأيید خروجي کارنامه سالمت جسم از سوي مرکم بهداشت و درمان دانشگاه و تحويل آن به اداره آموزش دانشكده
محل تحصیل خود جهت ضبط در پرونده المامي است.

تذکرهاي مهم :
 – 1عدم مراجعه در تاريخ های مذکور به منزله انصراف تلقی میگردد.
 – 2در صورت وجود نقص در مدارك خواسته شده ،تشکيل پرونده صورت نخواهد گرفت.
 – 3با توجه به اينکه پس از ثبت نام دانشجو ممکن است در دوران تحصيل به تصوير مدارك خود نياز داشته باشد توصيه
می شود حداقل يك نسخه کپی از کليه مدارك تحويلی به آموزش دانشکده را نزد خود نگهدارند.
 – 4ثبتنام از پذيرفتهشدگان فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و
تأييد واحد مربوطه انجام میگردد در صورتی که ثبتنام اينترنتی انجام نشده باشد ،تحويل مدارك و تشکيل پرونده امکان
پذير نمیباشد.
 – 5ثبت نام نهايی پذيرفته شده پس از دريافت مدارك و بررسی و تأييد 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 سراسری سال  1379و دستورالعمل
سازمان سنجش آموزش کشور ،ثبت نام دانشجو را غير مجاز تشخيص دهد فوراً از ادامه تحصيل فرد در هر مرحلهای از
تحصيل جلوگيری بعمل خواهد آمد.
 – 6دانشگاه شهيد چمران طبق مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری از پذيرش هر گونه درخواست مهمانی و انتقالی در بدو
ورود معذور است.
 – 9ادامه تحصيل به طور همزمان و به هر شکل در تمام دانشگاهها مجاز نمی باشد .بديهی است به محض اطالع از اين
موضوع ،از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحلهای از تحصيل جلوگيری بعمل میآيد.
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 – 8دانشجويان فعلی نوبت دوم (شبانه) در صورت قبولی در آزمون سراسری میبايست 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 قبلي خود را نخواهند داشت.
در خاتمه اعالم میدارد که واحد اطالعات اين دانشگاه در ايام ثبت نام اينترنتی در خصوص موارد ذيل آماده پاسخگويی
می باشد:
 – 1سامانه کامپيوتری و مسايل فنی مربوط به آن (فقط در روزهای ثبت نام) شماره تلفن های  161 – 33331111 – 17داخلی
( )2193 – 2192 – 2191از ساعت  8صبح الی ( 14بجز روزهای پنج شنبه و جمعه)
 – 2مدارك ثبتنامی و آييننامه ها و مقررات آموزشی شماره تلفن ( 161- 33333594صرفاً در روزهای ثبتنام) بطور مستقيم
از ساعت  14:31الی ( 16:31بجز روزهای پنج شنبه و جمعه)
 – 3واحد اطالعات در زمينه مشمولين (مسائل مربوط به حوزه نظام وظيفه) در ايام ثبتنام اينترنتی از طريق شماره تماس
 161-33331111-17داخلی  2195از ساعت  8صبح الی ( 14بجز روزهای پنج شنبه و جمعه) آماده پاسخگويی می باشد.
 -4برای برقراری تماس های داخل استانی و بين همه شهرها و روستاهای استان خوزستان نيازی به گرفتن کد بين شهری 161
نمیباشد.
 -5در منوی دانشجويان نو ورود در وبسايت دانشگاه قسمتی به عنوان پرسش و پاسخ وجود دارد .چنانچه سوال مهمی وجود
داشت که در اين دستورالعمل قيد نشده بود قابل طرح در آنجا می باشد .حتی االمکان سعی خواهد شد که به سواالت مهم
پاسخ داده شود.
* پس از ثبت نام حضوری و پرداخت اجاره بهای خوابگاه ،امکان اسکان برای دانشجويان روزانه وجود دارد .برای اين منظور با
اداره خوابگاه ها تماس بگيريد  .161-33939427شروع کالس ها از شنبه  9مهر ماه خواهد بود.
* مرکز درمان دانشگاه در محل معاونت دانشجويی قرار دارد.
* اطالعاتی درخصوص کتابچه راهنمای دانشگاه ،نقشه دانشگاه ،نحوه اقدام برای اخذ خوابگاه ،ثبت نام تغذيه (سلف سرويس)،
آيين نامه های آموزشی و دانشجويی و غيره روی وبسايت دانشگاه در منوی دانشجويان نو ورود قرار دارد.
* در روزهای ثبت نام امکان تهيه ناهار از سلف سرويس های دانشگاه وجود دارد و چگونگی آن بزودی اعالم خواهد شد.
شماره تلفن دانشگاه 11113333-37
تاکسي سرويس دانشگاه )3 :داخلي 9497

 )2داخلي 1111

363-11913214-9 )1

* به زودی اپليکيشن شبکه اجتماعی دانشگاه روی وبسايت قرار خواهد گرفت که حاوی برخی اطالعات مورد نياز خواهد بود.

اداره کل امور آموزشي
دانشگاه شهید چمران اهواز
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تعهد نامه مشموالن

اينجانب

دانشجوی رشته

که از نيمسال اول/دوم سال تحصيلی

به شماره دانشجويی

در دانشگاه شهيد چمران مشغول به تحصيل گرديده ام .اطالعات ذيل را با صداقت

اعالم و متعهد و ملزم ميگردم چنانچه خالف گفته هايم به اثبات برسد مسئوليت عواقب ناشی از آن به عهده اينجانب بوده و دانشگاه
مسئوليتی نخواهد داشت.
الف :تحصيالت اينجانب در مقطع متوسطه (ديپلم و پيش دانشگاهی) بصورت حضوری بوده است و دانش آموز آزاد (غيرحضوری) نبوده ام.
ب :دانشجوی انصرافی مؤسسات و يا ساير دانشگاه ها نبوده ام.
ج  :با توجه به پذيرش اينجانب در مقطع فعلی ،همزمان در جايی ديگر مشغول به تحصيل نيستم.
د :متعهد می گردم تا امور معافيت تحصيلی خود را انجام داده و نتيجه را فوراً جهت تکميل پرونده به مسئول مشمولين ارائه دهم.
با توجه به چهاربند فوق و مطالعه دقيق و پذيرش مسئوليت در اين دانشگاه ثبت نام نمودم.

امضاء

اثر انگشت
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