اطالعيه
ثبتنام پذيرفتهشدگان نو ورود کنکور سراسری سال تحصيلی 1400
(با آزمون – بر اساس سوابق تحصيلی)

ضمن عرض تبريك و خير مقدم به پذيرفتهشدگان نو ورود مقطع کارشناسی پيوسته و دکتری عمومی دامپزشکی سال 1400
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بدينوسيله به اطالع میرساند اين دانشگاه ثبت نام از اين عزيزان را در دو مرحله ثبت نام اينترنتی
موقت و ارسال مدارک از طريق پست و ثبت نام نهايی ،به طور غيرحضوری به شرح ذيل انجام می دهد و عدم انجام هر يك از
مراحل مذکور در بازه زمانی مشخص شده به منزله انصراف قطعی از تحصيل است .خواهشمند است از هرگونه مراجعه
حضوري خودداري گردد .توجه :ثبت نام رشتههای ورودی بهمنماه طبق روال همين اطالعيه است ولی تاريخ شروع
کالسهای اين رشتهها از شنبه  1400/11/9خواهد بود.

مرحله اول :
ثبتنام اينترنتي موقت :ثبت اطالعات خواسته شده و ارسال اسكن مدارك

پذيرفتهشدگان عزيز طبق برنامهريزی و بر اساس زمانبندی اعالم شده می توانند مدارک الزم را بهصورت اسکن شده بارگذاری
و ثبتنام اينترنتی موقت نمايند.

زمان ثبت نام 8 :صبح الی  7صبح روز بعد
روز و تاريخ ثبت نام اينترنتی
سه شنبه 1400/7/6
(شروع از ساعت  10صبح)

لغايت
شنبه 1400/7/10

لینک ثبت نام در سامانه مدیریت امور آموزشی دانشگاه (سما):
https://reg.scu.ac.ir
(سايت دانشگاه به نشاني  > www.scu.ac.irمنوي بال> سامانه ها > سامانه الكترونیكي آموزش)
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الف) پس از ورود به سامانه نوع کاربری را دانشجويان جديدالورود انتخاب کنيد
ب) وارد کردن کد ملی به عنوان کد کاربری
ج) وارد کردن شماره داوطلبی کنکور سراسری به عنوان رمز عبور (شماره پرونده برای پذيرفته شدگان رشته های بدون آزمون)
د) اتمام ثبتنام  :پس از تکميل همه مراحل و بارگذاری مدارک ،کد رهگيری را از صفحه پايانی دريافت و اقدام به چاپ آن کنيد.
در غيراينصورت ثبت نام تکميل نخواهد بود .در صورت عدم دسترسی به چاپگر ،صفحه کد رهگيری را بهصورت  pdfدر
کامپيوتر خود ذخيره نموده و در اولين فرصت آنرا چاپ نماييد.
بعد از اتمام ثبتنام اينترنتی ،امكان دريافت و چاپ مجدد کد رهگیري از صفحه پاياني وجود ندارد ،لذا درخواست میگردد برای
انجام امور بعدی برگه چاپ شده حاوی کد رهگيری را به دقت نزد خود نگهداری و همراه با ساير مدارک به اداره خدمات آموزشی
دانشگاه ارسال نماييد .در غير اينصورت ثبت نام شما تکميل نخواهد بود.
* تذکر  :1جهت جلوگيری از بروز هر گونه مشکل در روند ثبت نام از طريق سامانه ،فقط از آخرين نسخه مرورگر Fire fox
يا آخرين نسخه مرورگر  IEاستفاده نماييد .همچنين با گوشي موبايل اقدام به ثبت نام نكنید.

* تذکر ( 2مهم) :چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نتها انجام میدهيد ،حتما نسبت به بررسی دقيق اطالعات ثبت
شده به خصوص اسکن مدارک اقدام نماييد .بديهی است مسئوليت صحت ثبت نام الکترونيکی بر عهده دانشجو میباشد.
* تذکر  :3اسکن مدارک ثبت نامی می بايست از روی اصل مدارک و با کيفيت مطلوب انجام و بارگذاری شود و از
اسکن کپی مدارک خودداری شود .مشخصات فايل های اسکن شده بايد به صورت زير باشد:
• فايل مورد نظر فقط با فرمت  jpegارسال شود.
• حجم ) (SIZEهر فايل نبايد از  150KBبيشتر باشد.
• در صورت عدم پذيرش فايل ارسالی توسط سامانه ،اندازه آن را استاندارد نموده و دوباره ارسال کنيد.
* تذکر  :4در هر مرحله از ثبت نام و هنگام تحصيل اگر مشخص شود که داوطلبی حقايق را کتمان کرده و يا اطالعات
غلطی ارائه نموده و يا واجد شرايط ثبت نام نبوده ،قبولی وی لغو شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
* تذکر  :5اطالعات الزم در مورد زمان شروع کالسها و نحوه تحصيل غيرحضوری در نشانی ()https://b2n.ir/582232

منتشر میشود.
مدارکي که بايد توسط پذيرفتهشدگان اسكن و ارسال شود:

توجه :ترتيب مواردی که بايد اسکن و در سامانه بارگذاری شوند ممکن است با ترتيب ذکر شده در اين اطالعيه متفاوت باشد.
ضمنا در هر صفحه پس از تکميل موارد ،دکمه ذخيره را زده و سپس به مرحله بعدی برويد.
 – 1صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات (کنار هم در يك فايل قرار گيرد)
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 – 2کارت ملی :صفحات پشت و رو کنار هم در يك فايل قرار گيرد (در صورت نداشتن کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه
جايگزين گردد ،الزم است در اولين فرصت نسبت به اخذ کارت ملی خود اقدام کنيد).
 – 3اصل يا گواهينامه موقت مدرک ديپلم نظام آموزشی جديد ( / )6-3-3يا ديپلم سه ساله مخصوص دارندگان مدرک
پيش دانشگاهی  /يا ديپلم چهار ساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه
 – 4اصل مدرک يا گواهينامه موقت مدرک پيش دانشگاهی يا مدرک کاردانی (آخرين مدرک تحصيلی)
 – 5اصل ريز نمرات ديپلم
 – 6اصل ريز نمرات دوره پيش دانشگاهی
 – 7عکس پذيرفته شده (تمام رخ ،3×4 ،تهيه شده در سال جاری ،رنگی و زمينه سفيد)
 – 8ارائه مدرک معافيت برای پذيرفتهشدگان پسر شامل يکی از موارد :کارت پايان خدمت هوشمند ،معافيت دائم هوشمند يا
معافيت موقت در تاريخ اعتبار آن (پشت و روی کارت در يك فايل اسکن شده) ،در غیر اينصورت رسيد درخواست معافيت
تحصيلی در سامانه پليس:
اخذ معافيت تحصيلی از طريق سامانه  https://services.epolice.irو ارسال پرينت آن به دانشگاه برای دانشجويان مشمول
پسر ،افراد دارای برگ اعزام به خدمت (به شرط نداشتن غيبت) و افرادی که در حال خدمت سربازی هستند الزامی است .در غيرر
اين صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
* جهت اخذ مجوز ثبتنام در دانشگاه از طريق سامانه پليس ،الزم است دانشجويان در زمان ثبتنام با مراجعه به سامانه مذکور و
وارد نمودن کد ملی بهعنوان نام کاربری و کد سخا بهعنوان رمز عبور وارد سامانه شده و مدارک موردنياز را بارگذاری نمايند.
تذکر مهم :در صورت فراموشی يا عدم اطالع از کد سخا ،از گزينه فراموشی رمز عبور در سامانه استفاده کنيد.
پس از بارگذاری مدارک و ثبت درخواست ،پيامك ثبت درخواست به تلفن همراهی که اعالم نمودهايرد ارسرال خواهرد شرد .ايرن
درخواستها پس از بررسی توسط دانشگاه به سازمان نظاموظيفه ارسال خواهند شرد .الزم بره ذکرر اسرت تمرامی مراحرل ثبرت
درخواست تا صدور معافيت تحصيلی از طريق پيامك اطالعرسانی خواهد شد ،لذا الزم است دانشجويان به پيامكها توجه نموده و
چنانچه برای صدور معافيت پيامکی دال بر نقص مدارک دريافت نمودند ،هرچه سرريعتر در سرامانه نسربت بره اصرالح و ارسرال
مدارک خواستهشده اقدام نمايند .در خصوص چگونگی فرآيند ثبت درخواست به کليپ آموزشی که در لينك زيرر قررار دادهشرده
است توجه فرماييد ( .)https://b2n.ir/y62209تذکر :روند اخذ معافيت تحصيلی برای پذيرفته شدگانی کره در حرال خردمت
سربازی هستند در آخرين صفحه اطالعيه ذکر شده است.
 – 9کليه پذيرفته شدگان موظفند مبلغ 950/000ريال ( 95هزار تومان) جهت ثبت نام (صدور کرارت دانشرجويی و  )...از درگراه
پرداخت موجود در سامانه ثبت نام بپردازند .پرداخت هزينه در خالل يکی از مراحل ثبت نام قرار داده شده اسرت .نحروه تحويرل
کارتهای دانشجويی پس از رفع موانع همه گيری ويروس کرونا اطالع رسانی خواهد شد.
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* فرم هاي رديف  10تا  20در سامانه ثبت نام به صورت يک فايل  Zipوجود دارد و بايد پس از دانلود آنها را چاپ و سپس
مواردي که مربوط به شما مي باشد را تكمیل و امضا کرده و اسكن شده آنها را در سامانه بارگذاري کنید .اصل فرمها را بايددد
همراه با ساير مدارك ثبت نام به صورت پستي ارسال کنید .فرم ها را در نشاني ( )https://b2n.ir/582232نیز مدديتوانیددد
دريافت کنید.

 – 10ارائه فرم شماره ( 1الزامی برای کليه پذيرفتهشدگان روزاندده و شددبانه :تعهرد فرارا التحصريالن ،دانشرجويان فعلری و
انصرافی)
 – 11ارائه فرم شماره ( 2تکميل شده توسط پذيرفتهشدگانی که دارای تناقض نمرات دروس سوابق تحصيلی در ديپلم باشند):
مخصوص پذيرفته شدگان با آزمون
 – 12ارائه فرم شماره ( 3تکميل شده توسط پذيرفتهشدگانی کره دارای تنراقض نمررات دروس سروابق تحصريلی در پريش
دانشگاهی باشند) :مخصوص پذيرفته شدگان با آزمون

 – 13ارائه فرم شماره ( 4تکميل شده توسط پذيرفتهشدگان دوره روزانه که از سهميه منطقه  ،1رزمندگان و ايثارگران استفاده
کردهاند)
 – 14ارائه فرم شماره ( 5تکميل شده توسط پذيرفتهشدگان دوره روزانه که از سهميه  2و  3استفاده کردهاند)
تبصره( :الزم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره  4و  5را تکميل نمايند)
 – 15فرم شماره ( 7مخصوص پذيرفتهشدگان دارای تناقض معدل کتبی ديپلم در آزمون سراسرری بررای پذيرفتره شردگان
صرفا براساس سوابق تحصيلی – بدون آزمون)
 – 16ارائه فرم شماره ( 9مخصوص پذيرفتهشدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)
 – 17ارائه فرم شماره( 10مخصوص دارندگان مدرک کاردانی (فوق ديپلم) مرد)
 – 18ارائه فرم شماره ( 11مخصوص پذيرفتهشدگان شاغل در آموزش و پرورش (تاييد شده توسط آموزش و پرورش)
 – 19ارائه فرم شماره ( 12فرم تعهد تحصيل تمام وقت :مخصوص پذيرفتهشدگان شاغل در ادارات و سازمانها)
 – 20ارائه فرم شماره ( 18مخصوص اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان رشتههای مختلف تحصيلی مناطق درگير باليای طبيعی)
مرحله دوم:
ارسال پستي مدارك مورد نیاز به دانشگاه براي ثبت نام نهايي از ادارات پست دولتي سراسر کشور

در اين مرحله الزم است کليه کسانی که مبادرت به ثبتنام اينترنتی کرده و کد رهگيری و شماره دانشجويی دريافت نمودهاند
حداکثر تا  1400/7/22مدارک زير را بر حسب مورد ( 15مورد) صرفا از طريق مراجعه به ادارات پست دولتي سراسر
کشور و طبق تفاهم نامه منعقد شده با شرکت پست جمهوری اسالمی ايران ،به نشانی زير ارسال کنند و رسيد پستی آن را نزد
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خود نگهدارند .در صورت وجود نقص در مدارك خواسته شده و عدم تايید اطالعات توسط مديريت خدمات آموزشي ،ثبت نام
نهايی انجام نخواهد شد.
(دانشگاه از دريافت مدارك به صورت حضوري معذور است)
* عدم وصول پستي مدارك توسط دانشگاه به منزله انصراف از تحصیل ميباشد*

نشاني دانشگاه براي ارسال پستي مدارك:

اهواز – دانشگاه شهید چمران -سازمان مرکزي -مديريت خدمات آموزشي -کدپستي61357۸3151 :
روی پاکت حتما موارد زير نوشته شوند:
نام و نام خانوادگی ،نام رشته قبولی ،شماره دانشجويی ،مدارک ثبت نام دانشجويان نو ورود
بهتر است مدارک خود را در يك پوشه يا کاور پالستيکی قرار دهيد و پس از آن در پاکت پستی بگذاريد.
تذکر  :1توجه داشته باشيد که مدارک ديپلم و پيش دانشگاهی و ريز نمرات مربوط به آن ،نزد دانشگاه باقی میماند .از اين رو،
توصيه میشود حتما برای خود کپی برابر اصل تهيه کنيد.
تذکر  :2پس از وصول مدارک پستی به دانشگاه ،کليه دانشجويان روزانه در صورت انصراف ،فقط به شرط "لغو آموزش رايگان"
امکان دريافت مدارک تحصيلی خود را خواهند داشت .درصورت انصرافِ دانشجويان پسر مشمول ،امکان تحويل مدارک تحصيلی
به آنها به علت مقررات وظيفه عمومی وجود ندارد .بديهی است چنانچه کارت پايان خدمت يا معافيت دائم هوشمند داشته باشند،
تحويل مدارک بعد از تسويه حساب بالمانع است.
تذکر  :3حتما شناسنامه و کارت ملی خودتان را هنگام حضور در اداره پست به همراه داشته باشيد تا احراز هويت شما توسط
متصدی پست انجام شود.
 )1فرم چاپ شده ثبت نام اينترنتی حاوی کد رهگيری که در انتهای ثبت نام اينترنتی دريافت کرده ايد.
 )2رسيد چاپ شده ثبت نام برای معافيت تحصيلی در سامانه پليس (توضيحات بند  8ثبت نام اينترنتی)  /يا تصوير برابر
اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم هوشمند توسط دفاتر اسناد رسمی (مخصوص پذيرفتهشدگان پسر)
 )3اصل يا گواهی موقت گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهی /يا مدرک ديپلم نظام آموزشی جديد ( )6-3-3يا گواهی
موقت آن با ذکر تاريخ سال و ماه اخذ مدرک با مهر و امضای مدير مرکز پيش دانشگاهی يا دبيرستان (حداکثر تا
( )1400/6/31به همراه يك برگ تصوير از آن).
 )4اصل گواهی ديپلم متوسطه سه ساله يا گواهی موقت آن ويژه دارندگان مدرک پيش دانشگاهی (به همراه يك برگ
تصوير از آن) .تبصره  :دارندگان مدارک تحصيلی ديپلم نظام قديم الزم است اصل گواهی ديپلم متوسطه به همراه يك
برگ تصوير از آن را ارائه کنند.
 )5اصل ريز نمرات دوره پيش دانشگاهی و ديپلم متوسطه سه ساله و يا ريز نمرات دوره ديپلم پايه دوازدهم.
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 )6اصل و يا گواهی مدرک دوره کاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و يا مدرک پايان دوره کاردانی پيوسته
آموزشکدههای فنی حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا 1400/6/31
به همراه يك برگ تصوير از آن .تذکر :مدرک کاردانی دانشآموختگان دوره های کاردانی پيوسته به جای مدرک پيش
دانشگاهی مالک عمل واقع می شود .بديهی است واحدهای درسی گذرانده شده اين دسته از پذيرفتهشدگان قابل
معادلسازی نمیباشد.
 2 )7قطعه عکس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاری با پشت نويسی مشخصات شناسنامهای و شماره دانشجويی
 )8ارائه رسيد کد رهگيری تأييديه تحصيلی نظام آموزشی جديد ( )6-3-3يا دوره پيش دانشگاهی يا ديپلم نظام قديم
متوسطه از سامانه صدور برخط تأييديه تحصيلی وزارت آموزشوپرورش ()https://emt.medu.ir
 )9اصل فرمهای تکميل شده رديفهای  10تا  20که در ثبت نام اينترنتی در سامانه وارد شده است بر حسب مورد.
 )10فرم شماره  8دفترچه راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون سراسری (فقط توسط افرادِ دارای مغايرت عکس با فرم
اطالعات قبولی در آزمون تکميل شود)
 )11اصل فرم انصراف که به تاييد دانشگاه قبلی رسيده باشد (مخصوص دانشجويان انصرافی) :فرم صفحه  70دفترچه شماره
يك راهنمای آزمون سراسری
 )12تکميل و ارائه تعهد نامه مشموالن ،ويژه پذيرفته شده مشمول پسر (فرم صفحه  9اطالعيه حاضر)
 )13تکميل کارنامه سالمت جسم و روان و ارسال رسيد نهايی دريافتی از سامانه :الزامی برای تمامی پذيرفته شدگان
(راهنمای مربوطه در صفحه بعد قرار دارد)
 )14اصل حکم مرخصی ساالنه با موافقت نامه کتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
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کليه دانشجويان شبانه الزم است شهريه ثابت و متغير نيمسال اول را بالفاصله بعد از ثبت انتخاب واحد آنها توسط دانشگاه در
سامانه سما ( ،) https://reg.scu.ac.irاز طريق درگاه الکترونيکی موجود در سامانه سما بطور آنالين پرداخت نمايند .انتخاب
واحد بين  10تا  12مهرماه انجام میشود و دانشجويان پس از آن يك هفته برای پرداخت شهريه مهلت خواهند داشت .در صورت
عدم پرداخت شهريه انتخاب واحد آنها لغو می گردد .برای کسب اطالعات بيشتر به راهنمای استفاده از سامانه سما در نشانی
( )https://b2n.ir/582232مراجعه کنيد .جدول شهريه دانشجويان به شرح ذيل می باشد:
شهريه وروديهاي سال تحصيلي 1401ـ  1400مقطع تحصيلي کارشناسي  -به ريال

شهريه متغیر براي هر واحد درسي
رشته

علوم و مهندسي آب

شهريه ثابت

4/114/000

عمومي

پايه

اصلي و تخصصي

نظري

نظري

658/240

544/500 330/000
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شهريه پروژه در صورت وجود
عملي

در برنامه آموزشي (هر واحد)

395/670

1/972/300

* تذکر مهم :به استناد مصوبه هيات امنای منطقه جنوب غرب ،دانشجويان شبانه در صورت انصراف پس از ثبت نام قطعی
(وصول مدارک پستی به دانشگاه) ،میبايست عالوه بر شهريه ثابت و متغير نيمسال اول ،مبلغ شهريه ثابت نيمسال بعد را هم
پرداخت نمايند.
نکته برای پرداخت شهريه از سامانه سما :نام کاربری برای ورود به سامانه سما شماره دانشجويی و کلمه عبور کد ملی است .پس
از انتخاب واحد ،برای ورود به سامانه سما از منوی نوع کاربری گزينه ”دانشجو‟ را انتخاب نماييد.
--------------تذکرهاي مهم:
 – 1شرکت تمامی دانشجويان روزانه و شبانه کليه مقاطع تحصيلی در طرح پايش سالمت جسم و روان الزامی بوده و عدم

شرکت دانشجويان در اين طرح موجب محرومیت از خدمات آموزشي و دانشجويي خواهد شد.
فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سالمت جسم و روان:

ابتدا بايد با مراجعه به نشانی زير از محل گزينه ثبت نام (در باالی صفحه) در پورتال سازمان امور دانشجويان ثبت نام نماييد.
( )https://portal.saorg.ir/برای اين منظور به نشانی ايميل و شماره موبايل فعال نياز است .بعد 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 .در مرحله بعد براساس کد ملی به شما نام کاربری داده خواهد شد و رمز عبور را تعيين میکنيد .با توجه به نياز دانشجويان
در طول دوره تحصيل و حتی پس از دانشآموختگی در حفظ نام کاربري و رمز عبور خود کوشا باشید.

سپس با نام کاربری و رمز عبور وارد پرتال شده و از منوی باال پرسشنامه های کارنامه سالمت جسم را تکميل و پس از آن
کارنامه سالمت روان را تکميل نماييد:
کارنامه سالمت جسم https://portal.saorg.ir/physicalhealth
کارنامه سالمت روان https://portal.saorg.ir/mentalhealth

بعد از تکميل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام و آنرا با ساير مدارک پست نماييد.
 – 2ثبتنام نهايی پذيرفته شده پس از دريافت مدارک ،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 جاری و دستورالعمل
سازمان سنجش آموزش کشور ،ثبتنام دانشجو را غير مجاز تشخيص دهد فورا از ادامه تحصيل فرد در هر مرحلهای از
تحصيل جلوگيری بعمل خواهد آمد.
 – 3دانشگاه شهيد چمران طبق مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری از پذيرش هر گونه درخواست مهمانی و انتقالی در بدو
ورود معذور است.
 – 4ادامه تحصيل به طور همزمان و به هر شکل در هيچ يك از دانشگاهها مجاز نمی باشد .در صورت مشخص شدن چنين
موردی از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله ای جلوگيری بعمل می آيد.
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 – 5دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ،پيام نور ،دانشگاه آزاد و غيرانتفاعی در صورت قبولی در آزمون سراسری میبايست قبل از
ثبتنام ،از رشته قبلی خود انصراف قطعی دهند و گواهی مربوطه را به دانشگاه 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 ثبتنام اينترنتی در خصوص موارد ذيل آماده پاسخگويی
می باشد:
الف – سامانه کامپيوتری و مسايل فنی مربوط به آن (فقط در روزهای ثبتنام) شماره تلفن های 061 – 33330014 – 17
داخلی ( )2073 – 2072 – 2071از ساعت  8الی ( 14:30بجز روزهای پنج شنبه و جمعه)
ب – مدارک ثبتنامی و آييننامه ها و مقررات آموزشی شماره تلفن ( 061-33226647صرفا در روزهای ثبتنام) بطور مستقيم
از ساعت  8الی ( 14:30بجز روزهای پنج شنبه و جمعه)
ج – واحد اطالعات در زمينه مشمولين (مسائل مربوط به حوزه نظام وظيفه) در ايام ثبتنام اينترنتی از طريق شماره تماس
 061-33330014-17داخلی  2070از ساعت  8الی ( 14:30بجز روزهای پنج شنبه و جمعه) آماده پاسخگويی می باشد.
د – برای برقراری تماس های داخل استانی و بين همه شهرها و روستاهای استان خوزستان از تلفن ثابت نيازی به گرفتن کد
بين شهری  061نمیباشد.
ه – درخصوص سامانه ثبت نام ،اسکن مدارک و مسائل فنی مربوط به آن با شماره 09213760499تماس گرفته و يا سوال خود
را از طريق پيام در فضای مجازی ارسال نماييد .ساعات پاسخگويی از  8صبح تا 14
* اطالعاتی درخصوص کتابچه راهنمای دانشگاه ،نقشه دانشگاه ،آيين نامه های آموزشی ،دانشجويی و موراد مشابه روی وبسايت
دانشگاه در منوی دانشجويان نو ورود قرار دارد.
مديريت خدمات 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 بيش از يکبار انصرافی از مؤسسات و يا ساير دانشگاه ها نبوده ام.
ج :دانشجوی اخراجی نيستم.
د  :با توجه به پذيرش اينجانب در مقطع فعلی ،همزمان در جايی ديگر مشغول به تحصيل نيستم.
ه :متعهد می گردم که از نظر سازمان نظام وظيفه عمومی مشمول غايب محسوب نمی شوم.
و" :در يك بار انصراف" در سقف سنوات اوليه تحصيلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يکسال سپری
نشده است
با توجه به موارد فوق و مطالعه دقيق و پذيرش مسئوليت در اين دانشگاه ثبت نام نمودم.

امضاء

اثر انگشت
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بر اساس اعالم رسمی سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران ،داوطلبان »پسر« برای شرکت در
آزمون سراسری سال  1400الزم 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 .تبصره :در
صورت قبولی ،اين افراد بايد مجوز الزم جهت ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه عمومی اهواز اخذ نمايند.
 )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.
 )5مشموالن محصل سال آخر دوره متوسطه که در سال تحصيلی  1400-1399معافيت تحصيلی دانشآموزی اخذ نموده و تا
تاريخ  1400/6/31در سنوات مجاز تحصيلی (حداکثر  20سالگی تمام) فاراالتحصيل میشوند.
 )6دانشآموزانی که قبل از سن مشموليت (قبل از  18سالگی تمام) موفق به دريافت ديپلم نظام آموزشی جديد ()6-3-3
شده باشند به شرط نداشتن غيبت.
*توضیح  :دانشآموزانی که در سن  17سالگی و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ 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،
خود را معرفی کرده و بدون غيبت به خدمت اعزام و يا دارای برگ اعزام بدون غيبت باشند.
 )7کارکنان وظيفهای که خدمت ضرورت آنان تا تاريخ  1400/6/31به پايان میرسد (اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبتنام
در دانشگاه ،گواهی يا کارت پايان خدمت ارائه نمايند).
 )8کارکنان پايور شاغل رسمی در نيروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از اداره نيروی انسانی سازمان
مربوطه برای ادامه تحصيل.
 )9دانشجويان انصرافی در صورتی که در 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 .مضافا
مشروط به اينکه قبال (از تاريخ  1390/8/22به 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 دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا دريافت معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمیباشند (به
جز افرادی که قبل از ورود به سن مشموليت اخراج شدهاند).
10

 )3معافيت تحصيلی برای هر مقطع فقط يکبار صادر میشود .بنابر اين فاراالتحصيالن هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در
همان مقطع نمیباشند .ضمنا تاکيد میگردد فاراالتحصيالن مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع
کارشناسی پيوسته ،کارشناسی ارشد پيوسته و دکتری پيوسته نمیباشند و نيز فارا التحصيالن مقطع کارشناسی مشمول مجاز به
شروع به تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته و دکتری پيوسته پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی نيستند.
 )4ترخيص سربازان حين خدمت صرفا جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی و باالتر مجاز بوده و ترخيص آنان جهت
تحصيل در مقطع کاردانی مجاز نيست.
 )5دانشجويان مقاطع کارشناسی و باالتر پيوسته که با دريافت مدرک مقطع پايينتر از ادامه تحصيل انصراف و اخراج
می گردند تا پايان خدمت دوره ضرورت يا دريافت معافيت دائم ،مجاز به ادامه تحصيل نمیباشند مگر با رعايت تبصره  1ماده 7
آيين نامه اجرايی معافيت تحصيلی مشروط به رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلی اوليه مقطع فاراالتحصيل شده ،مجاز به ادامه
تحصيل در مقطع باالتر شناخته شوند (يعنی مقطع معادل کاردانی را حداکثر  2/5سال فاراالتحصيل شده باشند).
 )6کارکنان 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.
 )7همه پذيرفتهشدگان آزمون سراسری سال  1400ملزم هستند جهت دريافت مجوز ثبت نام در دانشگاه از طريق سامانه پليس،
نسبت به اخذ معافيت تحصيلی اقدام نمايند .در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
 )8سنوات مجاز تحصيل برای مشموالن در مقاطع ،کاردانی  2/5سال ،کارشناسی پيوسته  5سال میباشد.
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