مراحل و مدارک ثبتنام پذيرفتهشدگان با آزمون
پذيرفته شده عزيز؛
ضمن عرض تبـريک به مناسبت قبـولي شما در دانشگاه ،به اطالع مي رساند با توجه به شرايط بحراني کرونا و در
جهت حفظ پروتکلهای بهداشتي و سالمت هموطنان عزيز ،مراحل ثبتنام به صورت اينترنتي و از طريق مراجعه به
سامانهdaneshjoo.shbu.ac.ir/registerميباشد .زمان ثبتنام مطابق با زمان اعالم شده از طرف سازمان
سنجش آموزش کشور در تاريخهای ذيل ميباشد:

چهارشنبه

99/08/14

شنبه

99/08/17

خواهشمند است به مطالب ذيل دقت فرمائید:
 جهت حفظ سالمتي و رعايت دستورالعملهای اعالم شده از طرف ستاد کرونا ،ازمراجعه حضوری اکیداً
خودداری فرمائید .برای پاسخگوئي به سواالت احتمالي ميتوانید در ساعات اداری دانشگاه روزهای شنبه تا
چهارشنبه ساعت  8تا  14از طريق شماره تلفنهای زير اقدام نمايید:
/ )031(36862170-5

)031(36819001

/

)031( 59790

داخلي  101و (201خانم حبادی)
 شرکت در کالس ها در شرايط ترم جاری به دلیل کرونا به صورت آنالين مي باشد .شروع و نحوه شرکت در
کالس ها پس از تکمیل ثبت نام از طريق وب سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد .برای کسب اطالعات
بیشتر به سايت دانشگاه و کانال گروه )منـدرج در فرم انتخاب واحدی که در پايان ثبت نام اينترنتي دريافت
نموده ايد( مراجعه نمائید .درصورت لزوم مي توانید با دفتر گروه تماس بگیريد .تلفن تماس دفتر گروه در
سايت دانشگاه و همچنین داخل فرم انتخاب واحد اعالم شده است.
 برنامه هفتگي شرک ت در کالس ها در فرم انتخاب واحدی که در پايان مرحله ثبت نام اينترنتي دريافت کرده
ايد ،درج گرديده است.
 لطفا به بند الف (توضیحات کلي) سازمان سنجش که در سايت دانشگاه نیز قرار داده شده نیز دقت فرمائید.
 جهت تحويل مدارک ثبت نامي و تشکیل پرونده ،برنامه زمان بندی متعاقباً از طريق سايت دانشگاه اعالم
خواهد شد؛ تاريخ و ساعت حضور جهت تحويل مدارک و تشکیل پرونده اعالم مي شود که در زمان اعالم شده
با رعايت پروتکل های بهداشتي به دانشگاه مراجعه خواهید نمود .لطفاً پس از اتمام ثبت نام اينترنتي ،از
مراجعه حضوری يا تماس تلفني در اين خصوص خودداری فرمائید و صرفاً مراتب را از طريق سايت دانشگاه
پیگیری نمائید.
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 در ادامه مدارکي که در زمان مراجعه حضوری طبق توضیحات باال درزمان مربوطه الزم است ارائه دهید ،جهت
تهیه به موقع آنها اعالم مي شود:
 -1نسخه چاپی فرم ثبت نام اينترنتی و فرم های تکمیل شده  1تا  5با امضای دانشجو و ولی محترم
 -2اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپی از تمام صفحات آن
 -3اصل كارت ملی و يك برگ فتوكپی پشت و رو
 6 -4قطعه عکس تمام رخ  3*4با پشت نويس كامل(مشموالن نظام وظیفه  12 :قطعه)
 -5اصل و فتوكپی  :دفترچه آماده به خدمت و يا كارت پايان خدمت – معافی و ...
 -6اصل و فتوكپی  :دفترچه بیمه(اعم از خدمات درمانی،تامین اجتماعی،ارتش و )...
 -7مدارک تحصیلی با توجه به نوع تحصیل طبق دسته بندی ذيل :
الف – دانشآموزان نظام جديد آموزشی(:)6-3-3
-7الف-1-اصل و فتوكپی گواهی نامه پايان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضا( :چنانچه ارائه اصل مدرک در
زمان ثبت نام امکان پذير نباشد ،ارائه اصل گواهی موقت مربوطه الزامی است .بديهی است تا قبل از پايان نيمسال دوم سال تحصيلی ،ارائه
اصل گواهـی نامهضـروری می باشد).
تبصره) اتمام تحصیل حداکثر تا پایان شهریور ماه الزامی است .درصورت باقی ماندن درس یا دروسی برای دی ماه ،حتی
درصورت قبولی در دانشگاه ،قادر به ثبت نام نخواهید بود .بدیهی است در صورت عدم توجه به این مورد ثبت نام این دسته
از پذیرفتهشدگان لغو میگردد.
-7الف-2-فرم  602با مهر و امضا (گزارش كلی سوابق تحصیلی پايه های دهم تا دوازدهم)
-7الف-3-اصل كارنامه سه سال آخر دبیرستان با مهر و امضا (پايه دهم تا دوازدهم)
ب – دانشآموزان نظام سالی واحدی يا ترمی واحدی:
-7ب-1-اصل و فتوكپی گواهی نامه پايان دوره پیش دانشگاهی و فتوكپی آن(:چنانچه ارائه اصل مدرک در زمان ثبت
نام امکان پذير نباشد ،ارائه اصل گواهی موقت مربوطه الزامی است .بديهی است تا قبل از پايان ترم دوم ،ارائه اصل گواهی نامهپيش
دانشگاهی ضروری می باشد).
تبصره) اتمام تحصیل حداکثر تا پایان شهریور ماه الزامی است .درصورت باقی ماندن درس یا دروسی برای دی ماه ،حتی
درصورت قبولی در دانشگاه ،قادر به ثبت نام نخواهید بود .بدیهی است در صورت عدم توجه به این مورد ثبت نام این دسته
از پذیرفتهشدگان لغو میگردد.
-7ب-2-اصل و فتوكپی گواهی نامه پايان تحصیالت دوره متوسطه (ديپلم) حاوی معدل كتبی( :چنانچه ارائه اصل
مدرک در زمان ثبت نام امکان پذير نباشد،ارائه اصل گواهی موقت مربوطه الزامی است.بديهی است تا قبل از شروع نيمسال دوم سال
تحصيلی ،ارائه اصل گواهی نامهديپلم ضروری میباشد).
-7ب-3-اصل كارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضا (منظور همان برگ خالصه سوابق تحصیلی ضمن
سال پیش دانشگاهی(با مهر و امضا) است که حاوی معدل کل (ومعدل کتبی) مطابق با معدل کل (و کتبی) مندرج در گواهینامه
پیشدانشگاهی باشد)
-7ب-4-اصل كارنامه تحصیلی دوره ديپلم با مهر و امضا (منظور همان برگ خالصه سوابق تحصیلی ضمن سال
سوم(با مهر و امضا) است که حاوی معدل کل ومعدل کتبی مطابق با معدل کل و کتبی مندرج در گواهینامه دیپلم باشد)
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ج  -دانش آموزان نظام قديم:
-7ج-1-اصل و فتوكپی گواهینامه تأيید شده دوره چهارساله يا شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه به همراه
ريزنمرات
-7ج-2-اصل و فتوكپی مدرک يا گواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل ديپلم ودو سال ماقبل ديپلم به همراه
ريزنمرات
د  -دارندگان مدرک كاردانی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وكاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی
وحرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش:
-7د -1-اصل و فتوكپی مدرک تأيید شده دوره كاردانی(فوق ديپلم)با قید تاريخ اخذ مدرک تا 99/6/31
-7د-2-اصل يا گواهی ديپلم متوسطه وسال ماقبل ديپلم
-7د-3-كارنامه(ريزنمرات) تأيیدشده كاردانی
-7د-4-اصل كارنامه تأيیدشده ديپلم
تذکر)مدرک كاردانی دانش آموختگان دورههای كاردانی پيوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پيش دانشگاهی مالک عمل واقع میشود.
واحدهای درسی گذرانده شده اين داوطلبان مطابق ماده 63آيين نامه آموزشی دورههای كاردانی مصوب جلسه  399مورخ  1376/2/14شورای
عالی برنامه ريزی قابل معادل سازی نمیباشد.
 -8رسید ارزش تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت
توضیح)باتوجه به بخشنامه رياست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش ،الزم است داوطلبان نظام جديد آموزشی  6-3-3به همراه كپی
گواهی پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه ،داوطلبان نظام سالی واحدی يا ترمی واحدی به همراه كپی گواهی پيش دانشگاهی و داوطلبان نظام
قديم با كپی مدرک ديپلم به "دفاتر پيشخوان خدمات دولت" مراجعه و تأييديه تحصيلی(ارزش تحصيلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل
خود را درخواست نماييد و رسيد آن را تحويل دانشگاه دهيد.اعالم نام رشته و دانشگاه محل قبولی به دفاتر پيشخوان دولت الزامی است.
 -9اصل مدرک و يا گواهی دانشآموختگان دورههای معادل(دارندگان مدرک معادل كاردانی –ويژه داوطلبان
اخراجی و انصرافی)به شرط آنکه دوره فوق بامجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم برگزار شده
ومدارک معادل آنان مورد تأيید وزارت متبوع باشد.
 -10حکم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت.

تذكر :دانشجويان انصرافي از ساير دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي در زمان ثبت نام ملزم به ارائهه نامهه انصهرا وتسهويه
حساب با قيد تاريخ انصرا (برادران حتماً شماره وتاريخ لغومعافيت تحصيلي در نامه ذکر شده باشد)ازدانشگاه يا مؤسسه محل
تحصيل قبلي خود مي باشند.

واحد آموزش دانشگاه
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