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 اطالعيه 

 1396تحصيلی  کنکور سراسری سالورود و نه شدگان تثبت نام پذيرف

 

 69سال دامپزشکی  یو دکتری عمومپيوسته مقطع کارشناسی ورود نو ضمن عرض تبريك و خير مقدم به پذيرفته شدگان 

مرحله به شرح ذيل  نويسی از اين عزيزان را طی دوناماين دانشگاه  :رساندبدينوسيله به اطالع می ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

 دهد:  انجام می

 ثبت اطالعات خواسته شده و اسكن مدارك ،ثبت نام اينترنتي مرحله اول :

و اينترنتی ثبت نام مدارك الزم را اسکن می توانند پذيرفته شدگان عزيز طبق برنامه ريزی و بر اساس زمانبندی اعالم شده 

 )از مراجعه حضوری خودداری گردد( نمايند. 

 

 اسا س حرف اول نام خانوادگیترتيب بر  روز و تاريخ ثبت نام

 ت  –پ  –ب  –الف   72/6/66شنبه دو

 ض –ص  –ش  –س  -ژ –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح چ   –ج  –ث   72/6/66شنبه سه 

 ي –ه  –و  –ن  –م  –ل  –گ  –ك  –ق  –ف  -غ –ع  –ظ  –ط  66/ 76/6شنبه چهار

 

  صبح روز بعد 7صبح الی  8 زمان ثبت نام :

   www.scu.ac.ir دانشگاه به نشاني :وب سايت 

  نحوه ورود به مرحله ثبت نام:

  66ثبت نام پذيرفته شدگان  نوار آبي رنگ وسط صفحه  صفحه اول سامانه دانشگاه 

 داوطلبی به عنوان رمز عبور   وارد کردن کد ملی به عنوان کد کاربری )ده رقم کد ملی کامل وارد شود( و شماره

 ( پايانی و اقدام به چاپ آن در دو نسخه  دريافت کد رهگيری از صفحه) اتمام ثبت نام :

http://www.scu.ac.ir/
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، لذا درخواست می گردد برای امكان دريافت و چاپ مجدد کدرهگیري از صفحه پاياني وجود نداردبعد از اتمام ثبت نام، 

ل اداره يکدرهگيری را به دقت نزد خود نگهداری تا در زمان ثبت نام حضوری تحوانجام امور بعدی برگه چاپ شده مخصوص 

 آموزش دانشکده محل تحصيل خود نماييد.

 عدم اقدام به ثبت نام اينترنتی به منزله انصراف تلقی می گردد.  :1تذکر  *   

 معذور است اينترنتي قبل از ثبت نام دانشگاه از دريافت مدارك حضوری  :7تذکر *    

  Fire foxجهت جلوگيری از بروز هر گونه مشکل در روند ثبت نام از طريق سامانه، از آخرين نسخه مرورگر :3تذکر *    

 استفاده نماييد.

 شود : و ارسال مدارکي که بايد توسط پذيرفته شدگان اسكن 

 صفحه اول شناسنامه  – 1

)در صورت نداشتن کارت ملی، صفحه اول شناسنامه جايگزين گردد، الزم است در اولين فرصت نسبت به اخذ کارت ملی  – 2

 اقدام نماييد.(خود کارت ملی 

 اصل يا گواهينامه موقت مدرك پيش دانشگاهی و يا اصل و يا گواهينامه موقت مدرك کاردانی – 3

  هاصل مدرك يا گواهينامه موقت ديپلم متوسط – 4

 عکس پذيرفته شده  – 5

  عکس مورد نظر با فرمتjpeg   ارسال شود 

 حجم (SIZE)  فايل نبايد ازKB 151 بيشتر باشد.  

 در صورت عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آن را استاندارد نموده دوباره ارسال نمائيد.  

)ابتدا پشت و روی کارت در کنار يکديگر اسکن کرده، سپس به صورت  ممعافيت داي ،)برای آقايان( کارت پايان خدمت – 9

 ... .نامه اداره نظام وظيفه و ،معافيت موقت ،فايل يکجا ارسال شود(

رك ابه جای مددر سال جاری اخذ نموده اند، به صورت حضوری که مدرك پيش دانشگاهی خود را پذيرفته شدگانی  تذکر:

  دانشگاهی خود را اسکن و ارسال نمايند.، مدرك پيش  9ذکر شده در بند 

 تحويل مدارك مورد نياز مرحله دوم :

ی دريافت نموده اند دانشجوي کسانی که مبادرت به ثبت نام اينترنتی کرده و کد رهگيری و شماره  در اين مرحله دانشگاه از کليه

نامی و تأييد برگ انتخاب واحد و حضور در کالس دعوت می نمايد که بر اساس برنامه زمانبندی زير جهت تحويل مدارك ثبت 

 .مراجعه نمايند (تحصيلی  بر اساس رشته)د ومحل تحصيل خ  موزش دانشکده درس به آ
 

دانشگاه از دريافت مدارك کساني که ثبت نام الكترونیكي انجام نداده اند و يا شخصاً )* 

 ( .معذور است ،مراجعه ننمايند
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 ترتیب بر اساس حرف اول نام خانوادگي به آموزش دانشكده مربوطه روز و تاريخ مراجعه حضوري

 الف تا ت  72/6/66شنبه سه 

 ث تا ض 76/6/66نبه چهارش

 ط تا ی 1/2/66شنبه 

 

 مدارك مورد نياز که کليه پذيرفته شدگان بايد جهت تحويل به آموزش دانشکده به همراه داشته باشند: 

 آموزش دانشکده تحويل نمايد : بايست بر حسب مورد يکی از موارد ذيل را در زمان مذکور به اداره هر يك از پذيرفته شدگان می 

به  31/9/69حداکثر تا )گواهی موقت با ذکر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك  يااصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهی  – 1

 نشگاهی.مدير مرکز پيش دا یهمراه يك برگ تصوير از آن با مهر و امضا

 .اصل گواهی ديپلم متوسطه يا گواهی موقت آن به همراه يك برگ تصوير از آن – 2

برگ تصوير از آن  دارندگان مدارك تحصيلی ديپلم نظام قديم الزم است اصل گواهی ديپلم متوسطه به همراه يك تبصره :

  .ه نمايندرا ارائ

 .ريز نمرات دوره پيش دانشگاهی و ديپلم متوسطه به همراه يك برگ تصوير از آن – 3

ها و مؤسسات آموزش عالی و يا مدرك پايان دوره کاردانی پيوسته اصل و يا گواهی مدرك دوره کاردانی دانشگاه – 4

به  31/9/69ردانی حداکثر تا ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيد تاريخ اخذ مدرك کا آموزشکده های فنی حرفه

 .همراه تصوير آن

مدرك کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پيوسته به جای مدرك پيش دانشگاهی مالك عمل واقع می  تبصره :

  .بديهی است واحدهای درسی گذرانده شده اين دسته از پذيرفته شدگان قابل معادل سازی نمی باشد .شود

انجام خدمات قانونی مقرر )طرح اليحه نيروی انسانی( برای پذيرفته شدگان دارای مدرك کاردانی  ه گواهينامهئارا – 5

و برای  31/9/69آموزشی پزشکی که پايان طرح نيروی انسانی آنان برای پذيرفته شدگان نيمسال اول حداکثر  گروه

 می باشد.  31/11/69پذيرفته شدگان نيمسال دوم 

 رگ فتوکپی از تمام صفحات آن اصل شناسنامه و يك ب – 9

 پشت و رو ()اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از آن  – 7

ه عطويسی مشخصات سجلی و شماره دانشجويی )دو قتهيه شده در سال جاری با ظهرن 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  – 8

 .دانشگاه نزد خود نگه دارند( های ديگره به قسمتئاز آن همراه ساير مدارك( تحويل داده و چهار قطعه بقيه جهت ارا
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سراسری  نمدارکی که وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به يکی از بندهای مندرج در دفترچه شماره يك آزمو – 6

 مشخص نمايد. 

 آزمون در شرکت برای »مرد«داوطلبان  ايران، اسالمی جمهوری انتظامی نيروی عمومی وظيفه سازمان رسمی اعالم اساس بر

 اشند. ب دارا را ذيل مشروحه از شرايط يکی است الزم 1369 سال سراسری

  .هوشمند خدمت پايان کارت بودن دارا ( 1

 . خاص( موارد و ايثارگران پزشکی، )کفالت،هوشمند دائم  معافيت کارت بودن دارا( 2

 . آن اعتبار مدت در( ...ساير و کفالت غيبت )پزشکی، بدونهولوگرام دار  موقت معافيت برگ دارای مشموالن( 3

دائم  معافيت کارت نام ثبت زمان در و قبولی اعالم از پس بايد مشموالن قبيل اين آن، از قبل و 1354 سال متولدين( 4

 . نمايند را ارائه رهبری( معظم مقام عنايت سنی معافيت)هوشمند 

 تا و بوده تحصيل به پيوسته مشغولحضوری و ( دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهی که به صورت 5

 . می شوند التحصيل فارغسالگی تمام(  21)حداکثر در سنوات مجاز تحصيلی  31/9/69 تاريخ

 به سالگی 21 پايان تا حداکثر تحصيل اتمام شرطبه ( یمقطع متوسطه )دارای مدرك پيش دانشگاه التحصيالن فارغ( 9

 . باشند نشده غيبت وارددر صورتی که دور(  راه از آموزش و بزرگساالن روزانه، )مدارس و حضوری پيوسته صورت

 آنان تحصيلی سنوات مجاز سقف باشند، کرده آغاز 61 از مهر را متوسطه( اول متوسطه )سال دوره که آموزانی دانش - تبصره

 . بود خواهد سالگی 21 پايان تا حداکثر

 به شرطشده باشند   دانشگاهی پيش اخذ به موفق سالگی تمام( 18قبل از ) مشموليت سن از قبل که آموزانی دانش( 7

 . غيبت نداشتن

 شوند،می دانشگاهی پيش يا ديپلم اخذ به موفق مشموليت سن از قبل و سالگی 17 سن در که آموزانی دانش : توضیح*

 می تحصيل ادامه به مجاز شوند، دانشگاه تمام( وارد سالگی 18سن مشموليت ) به رسيدن از پس ماه شش تا حداکثر چنانچه

 خود معرفی، ماه شش مهلت در مگر اينکه .بود نخواهند تحصيل ادامه به مجاز غيبت، به ورود دليل به اينصورت غير در باشند؛

 بدون اعزام برگ دارایدر هنگام پذيرش در دانشگاه   و کرده معرفی عمومی وظيفه به + 11پليس دفاتر از يکی طريق از را

 . باشند غيبت

دارای مدرك پيش دانشگاهی حضوری و پيوسته )دانش آموز  اوليه غيبت خدمت( بدون حال در )سربازان وظيفه کارکنان( 8

 . شوند پذيرفته باالتر و کارشناسی مقطع در که شرطی بهرسمی( 

به پايان می رسد )اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبت نام  31/9/69وظيفه ای که خدمت ضرورت آنان تا تاريخ ( کارکنان 6

 . در دانشگاه، گواهی يا کارت پايان خدمت ارائه نمايند(

 مديريت مرکز که شرطی به. حوزه تحصيلی معافيت دارای دانشگاهی پيش يا ديپلم مدرك دارنده دينی علوم طالب( 11

 در تحصيل به اشتغال ضمن است قادر طلبه که نمايند تأييد اصفهان يا خراسان حوزه علميه مديريت مرکز يا علميه های حوزه
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 بالمانع دانشگاه در وی تحصيل به اشتغال ،تحصيلی حوزه معافيت ن هما با ند،ک ليتحص نيز دانشگاه در آن موازات به حوزه

 در دانشگاه وی تحصيل ادامه نمايد، اعالم يافته خاتمه را ای طلبه تحصيلی معافيت علميه حوزه که موقع هر است بديهی .است

 ترم هر در نام ثبت برای دانشجويان اينگونه. است دانشگاهی تحصيلی معافيت صدور و عمومی وظيفه سازمان اجازه به منوط

 . نمايند ارائه را مربوط حوزه علميه نامه موافقت بايد تحصيلی

 ادامه برای مربوط سازمان از موافقت و خدمت به اشتغال گواهی ارائه با مسلح نيروهای در رسمی لشاغ پايور کارکنان( 11

 . تحصيل

 داده نصرافاقانون،  33ماده  1وليه، موضوع تبصره ا تحصيلی سنوات مجاز سقف در که صورتی در انصرافی دانشجويان( 12

در دانشگاه و رشته جديد بيش از يکسال سپری نشده  پذيرش زمان تا قبلی رشته و دانشگاه در آنان انصراف تاريخ از همچنين و

 به بعد( از امتياز يك بار انصراف استفاده نکرده باشند. 22/8/61باشد. مضافاً مشروط به اينکه قبالً )از تاريخ 

 

 :مهم تذکرات * 

 برای تحصيلی معافيت آن، در قبولی و آزمون در شرکت صورت در و باشند نمی تحصيل ادامه به مجاز غايب مشموالن ( 1

 . باشند نمی آنها از نام ثبت به مجاز ها دانشگاه و نگرديده صادر آنان

 )به باشند نمی تحصيل ادامه به مجاز دائم، معافيت اخذ يا ضرورت دوره خدمت پايان تا ها دانشگاه اخراجی دانشجويان ( 2

 اند(. اخراج شده مشموليت سن به ورود از قبل که افرادی جز

 مجدد تحصيل به مجاز مقطع هر التحصيالن فارغ اين بنابر. شود یم  صادر يکبار فقط مقطع هر برای تحصيلی ( معافيت3

 پيوسته، کارشناسی مقاطع در تحصيل به شروع به مجاز مقطع کاردانی التحصيالن فارغ همچنين. باشند نمی مقطع همان در

 در مقطع تحصيل به شروع به مجاز کارشناسی مقطع التحصيالن فارغ نيز ونمی باشند  پيوسته دکتری و پيوسته ارشد کارشناسی

 .نيستند دامپزشکی و داروسازی دندانپزشکی، پزشکی، پيوسته دکتری و پيوسته ارشد کارشناسی

 جهت آنان ترخيص و بوده مجاز باالتر و کارشناسی مقطع در تحصيل ادامه جهت صرفاً خدمت حين سربازان ترخيص ( 4

 . باشد نمی مجاز کاردانی مقطع در تحصيل

دکتری(  تا ديپلم دانشگاهی )از تحصيالت طول در دارند، مجدد تحصيل به شروع و انصراف به تمايل که دانشجويانی ( 5

 به شروع تا انصراف زمان از و داده انصراف تحصيلی مجاز سنوات اينکه در به مشروط باشند، می انصراف به مجاز بار يك فقط

 . باشد نشده سپری يکسال از بيش مجدد تحصيل

 رعايت بدون و تر پايين مقطع مدرك اخذ با اخراج يا انصراف از پس که پيوسته باالتر و کارشناسی مقاطع دانشجويان ( 9

 ادامه به مجاز دائم، معافيت اخذ يا ضرورت دوره خدمت پايان شوند، تا می شناخته التحصيل فارغ تحصيلی، سنوات سقف

يين نامه اجرايی معافيت تحصيلی مشروط به رعايت سقف مجاز سنوات اوليه آ 7ماده  1)مگر با رعايت تبصره  نمی باشند تحصيل

سال فارغ  5/2مقطع فارغ التحصيل شده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر شناخته شوند )يعنی مقطع کاردانی را حداکثر 

 . لتحصيل شده باشند(ا
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 در قبولی صورت در افراد اين. نيستند خدمت انجام با همزمان تحصيل به مجاز)سربازان حين خدمت(  وظيفه کارکنان ( 7

 . شد خواهند ترخيص خدمت از تحصيل، ادامه شرايط داشتن و دانشگاه

 سال هر شهريور يا خرداد های ماهدر  ليتشموپس از ورود به سن م  تحصيلی، سنوات مجاز سقف در که آموزانی دانش ( 8

 غيبت شوند، فاقد پذيرفته دانشگاه در آينده سال شهريور پايان تا چنانچه شوند، می التحصيل فارغبه عنوان دانش آموز رسمی 

 . کرد خواهند استفاده تحصيلی معافيت از و بوده

طی سنوات مجاز  پيش دانشگاهی يا ديپلم مقطع در 65 شهريور يا خرداد در که آن ماقبل و 1377 متولد آموز دانش - مثال

 . باشد می 69سال  شهريور پايان تا وی معرفی مهلت آخرين شود، می ارغ التحصيلسالگی تمام(  21)يعنی حداکثر 

ترای سال و دک 9سال، کارشناسی ارشد پيوسته  5سال، کارشناسی پيوسته  5/2( سنوات مجاز تحصيل در مقاطع، کاردانی 6

 سال می باشد. 8پيوسته 

ان الزم زتوانند در ثبت نام اينترنتی شرکت نمايند، اينن عزين   باشند نمی پذيرفته شدگانی که مشغول خدمت سربازی می تبصره :

به اداره شده از سايت سازمان سنجش  رنتيجه آزمون صاد با ارائه 29/9/69شنبه مورخ يکروز است جهت انجام مراحل ترخيص در 

شهرسنتان  عمنومی   اداره وظيفنه کل خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه و پس از ترخيص از خدمت نظام وظيفه و دريافت مجوز از 

 نسبت به ثبت نام در دانشگاه اقدام نمايند. مربوطه

 دولت.اصل حکم مرخصی ساالنه با موافقت نامه کتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان  -11

 :از يکی از دفاتر پيشخوان دولت تحصيلی دوره پيش دانشگاهی يا ديپلم نظام قديم متوسطهيه ييدأرسيد ت ارائه -11

بنه همنراه تصنوير رينز     پذيرفته شدگان الزم است با در دست داشتن کپی مدرك پيش دانشگاهی يا ديپلم نظام قديم متوسطه 

بور و ارسنال آن بنه   زدر شهرستان محل سکونت خود مراجعه و جهت تکميل فرم مواقع پيشخوان دولت به يکی از دفاتر نمرات 

يه تحصیلي به هنگام ثبت ناام حضاوري الماماي    تأيیدارائه رسید . اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرك اقدام نماينند 

 .است

امکنان پنذير    69-69سال تحصيلی در نيمسال دوم دانشجو ييديه در موعد مقرر ادامه تحصيل أدر صورت عدم وصول ت تبصره:

 نخواهد بود. 

 تکميل شده توسط کليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه( ) 1فرم شماره  ارائه -12

 تکميل شده توسط پذيرفته شدگانی که دارای تناقض نمرات دروس سوابق تحصيلی باشند.( ) 2فرم شماره  ارائه -13

ييد شده توسنط اداره آمنوزش و پنرورش    تأ)آموزگاران  فته شدگان استفاده از بورسيهمخصوص پذير) 3فرم شماره  ارائه -14

 ( محل خدمت

، شاهد، رزمندگان، جانبنازان و  1تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از سهميه منطقه ) 4فرم شماره  ارائه -15

 اند(  خانواده شهدا استفاده کرده

 اند( استفاده کرده 3و  2تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از سهميه ) 5فرم شماره  ارائه -19
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 را تکميل نمايند(  5و  4الزم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره )تبصره: 

 ( فوق ديپلم)ی نمخصوص دارندگان مدرك کاردا) 25فرم شماره  ارائه -17

 مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم( ) 24فرم شماره  ارائه -18

 ( مخصوص پذيرفته شدگان اتباع افغانی و عراقی) 26فرم شماره  ارائه -16

و کارمنندان  ( ييد شده توسنط اداره آمنوزش و پنرورش   تأ)شدگان شاغل در آموزش و پرورش مخصوص پذيرفته ) 27فرم شماره  ارائه -21

 دولت

دوم )شبانه( الزم است شهريه ثابت و متغير نيمسال اول را بالفاصله بعد از انتخاب واحد، از طريق کليه دانشجويان نوبت  -21
درگاه الکترونيکی پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت شهريه انتخاب واحد آنها لغو می گردد. جدول شهريه دانشجويان 

 به شرح ذيل می باشد:
 

 مقطع تحصيلي کارشناسي و دکتري حرفه اي دامپزشکي 6971ـ  79وروديهاي سال تحصيليشهريه 

 شهريه ثابت رشته

 شهريه متغير براي هر واحد درسي
شهريه پروژه در صورت وجود 

 پايه نظري عمومي (در برنامه آموزشي )هر واحد
 تخصصي اصلي و 

 نظري
 عملي

 055/294/4 علوم انساني
255/440 

715/991 055/252 140/460 
055/929/6 

 405/495 105/227 205/996 605/059/4 ساير گروهها

دکتري حرفه اي 

 دامپزشکي
405/171/2 555/671 555/490/6 555/095/6 555/555/9 

 

قطعی به استناد دستور هيات امنای منطقه جنوب غرب، دانشجويان نوبت دوم )شبانه( در صورت انصراف پس از ثبت نام  -22
)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(: 

( ملزم هستند جهت پرداخت شهريه ثابت و متغير از طرينق آنالينن   به هنگام انتخاب واحد، پذيرفته شدگان نوبت دوم )شبانه

 اقدام نمايند. بنابراين دانشگاه برای رفاه حال دانشجويان و تسريع در امر ثبت نام، امکان پرداخت آنالين فراهم کرده است. 

و تاريخ  CCV2شما می توانيد به وسيله کارت های بانك عضو شتاب و با در دست داشتن شماره کارت بانك، رمز دوم، کد 

کارت نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد.الزم است پس از پرداخت وجه، رسيد مبلغ وارينزی را حنداکثر در دو نسنخه     انقضای

و رسيد ديگر را به هنگام ثبت نام حضوری به دانشکده محل تحصيل خود تحوينل  ته تهيه کرده، يکی از آن را نزد خود نگه داش

 نماييد. شايان ذکر است پرداخت شهريه صرفاً به صورت الکترونيکی از طريق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود. 

نسبت به پرداخنت شنهريه    (ساعت بعد از انتخاب واحد دروس 6حداکثر )در موعد مقرر چنانچه دانشجويی نتواند ضمناً 

 خود اقدام کند، دروس انتخابی در رايانه حذف و انتخاب واحد وی لغو می شود. 
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جداگانه به  بصورت( هزار تومان پانزده)ريال  111/151کليه پذيرفته شدگان جهت صدور کارت دانشجويی موظفند مبلغ  -23

بنام رابط تمرکز وجوه حاصل از درآمد برگنزاری دوره هنای    2238746شناسه واريز  )سيبا بانك ملی 2177272214115 حساب 

 تا زمان تحويل کارت دانشجويی نزد خود نگه دارند.  واريز و فيش مربوطه را(  خاص

 69تصوير کارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسری سال  -24

 ارائه تعهد نامه مشموالن )ويژه پذيرفته مشمول پسر( -25

مشموالن پسر موظفند برگ تعهد نامه مشموالن را از سامانه دريافت و تکميل نمايند. بديهی است مسئوالن ثبت دانشجويان 

 نام کننده مکلفند پس از اخذ امضاء و اثر انگشت از دانشجويان، تعهد نامه را در پرونده آنان بايگانی نمايند.

  شده آخرين وضعيت تحصيلی دانش آموزان تأييدارائه برگ  -29

 تأييند پذيرفته شدگان مشمول پسر، الزم است برگ اعالم آخرين وضعيت دانش آموزان )نمونه فرم پيوست( پس از تکميل و 

 ت نام به همراه داشته باشند. بمدير دبيرستان محل تحصيل دانش آموز به هنگام ث

 دريافت برگ درخواست معافيت تحصيلی برای دانشجويان مشمول پسر -27

)مشمولين نظام وظيفه( ملزم هستند در ابتندای ثبنت ننام حضنوری      1369ه شدگان پسر آزمون سراسری سال تمامی پذيرفت

+ شهرستان اهواز، نسبت به اخذ معافيت تحصيلی اقندام نماينند. در غينر اينن     11جهت اخذ مجوز ثبت نام، از طريق دفاتر پليس 

 صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

دانشجويان مشمول پسر موظفند از آموزش دانشکده محل تحصيل، برگ درخواست معافينت تحصنيلی را دريافنت و    بنابراين 

پنيش   مندرك  دن کپنی شناسننامه، کپنی کنارت ملنی و کپنی      وپس از تکميل نمودن فرم مربوطه و الصاق عکس و ضميمه نمن 

بنه  کناردانی  مندرك  ينا  شده توسط مدير دبيرستان  تأييدن به همراه برگ اعالم آخرين وضعيت تحصيلی دانش آموزادانشگاهی 

توسط آموزش برابر اصنل گنردد( آن را بنه    )تحصيل در دوره کاردانی همراه فرم ابطال معافيت تحصيلی صادره از دانشگاه محل 

ر مجوز از پليس + مراجعه نمايد. بديهی است بعد از صدو11سپس به يکی از دفاتر پليس تحويل و جهت  تاييد آموزش دانشکده 

  +  مدارك درخواستی توسط دانشکده دريافت خواهد شد.11

 

 باشد. : عدم مراجعه به منمله انصراف از تحصیل مينكته خیلي مهم

 از طريق سامانه الکترونيکی ثبت نام قابل دريافت است( 27و  29و همچنين  21تا  12توضيح: فرمهای رديف )

 

 تكمیل کارنامه سالمت جسم و روان  -72

شرکت کليه دانشجويان روزانه و شبانه کليه مقاطع تحصيلی در طرح پايش سالمت جسم و روان الزامی است. بديهی است عدم 

 شد.  شرکت دانشجويان در اين طرح موجب محروميت از خدمات آموزشی و دانشجويی خواهد

 م هاي طرح پايش سالمت جسم و روان:فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فر
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 الکترونيکی با رجوع به سامانه زير اقدام به تکميل فرم کارنامه سالمت روان و جسم نماييد.در زمان ثبت نام   -1

 لينك آدرس سامانه کارنامه سالمت دانشجويان ورودی جديد 

  https://Portal.saorg.ir/Physicalhealthکارنامه سالمت جسم 

  https://Portal.saorg.ir/mentalhealthکارنامه سالمت روان 

دقيقه فرصت داريد اين کدها را در  5بعد از ثبت نام، کد فعال سازی به تلفن همراه و ايميل شما ارسال می شود که تا  -2

 سامانه وارد نموده و فرآيند ثبت نام را ادامه دهيد. 

 بعد از تکميل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام نماييد.  -3

فاصله خروجی کارنامه سالمت روان )چاپ شده( را به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در حوزه بعد از ثبت نام حضوری، بال -4

از سوی آن مرکز به اداره آموزش دانشکده محل تحصيل خود، جهت ضبط در پرونده  تأييدمعاونت دانشجويی تحويل داده پس از 

 دانشجويی تسليم نماييد. 

و  18الی  6رنامه سالمت جسم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت دانشجويان عزيز با در دست داشتن خروجی کا -5

به غير از روزهای تعطيل براساس جدول زمان بندی ذيل به مرکز بهداشت و درمان  12الی  6روزهای پنج شنبه از ساعت 

ل بعدی کارنامه سالمت جسم دانشگاه واقع در حوزه معاونت دانشجويی مراجعه تا نسبت به ضرورت، معاينات اوليه و پيگيری مراح

 اقدام گردد. 

 

 تاريخ مراجعه نام دانشكده رديف

 72/2/66لغايت  1/2/66 علوم رياضی -الهيات 1

 11/2/66لغايت  77/2/66 علوم -علوم زمين -علوم آب -کشاورزی 2

 6/6/66لغايت  13/2/66 ادبيات –مهندسی  3

 32/6/66 لغايت 11/6/66 تربيت بدنی -اقتصاد -دامپزشکی 4

 

خروجي کارنامه سالمت جسم از سوي مرکم بهداشت و درمان دانشگاه و تحويل آن به اداره آموزش دانشكده  تأيید

  .محل تحصیل خود جهت ضبط در پرونده المامي است

 تذکرهاي مهم : 

 گردد.  های مذکور به منزله انصراف تلقی می عدم مراجعه در تاريخ – 1

  .تشکيل پرونده صورت نخواهد گرفت ،در صورت وجود نقص در مدارك خواسته شده – 2

 با توجه به اينکه پس از ثبت نام دانشجو ممکن است در دوران تحصيل به تصوير مدارك خود نياز داشته باشد توصيه  – 3

 دارند. می شود حداقل يك نسخه کپی از کليه مدارك تحويلی به آموزش دانشکده را نزد خود نگه

https://portal.saorg.ir/Physicalhealth
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
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اسنامه و اصل کارت ملی و اصل شن ارائهشده و با حضور خود فرد و با  ثبت نام از پذيرفته شدگان فقط بر اساس برنامه اعالم – 4

که ثبت نام اينترنتی انجام نشده باشد، تحويل مدارك و تشکيل پرونده امکان  گردد در صورتی احد مربوطه انجام میتأييد و

  .پذير نمی باشد

بديهی  .ثبت نام نهايی پذيرفته شده پس از دريافت مدارك و بررسی و تأييد از سوی آموزش کل دانشگاه انجام خواهد شد – 5

و دستورالعمل  1369ه شماره يك آزمون سراسری سال چطبق مفاد دفتر ،است در هر زمان که اداره کل امور آموزشی دانشگاه

ثبت نام دانشجو را غير مجاز تشخيص دهد فوراً از ادامه تحصيل فرد در هر مرحله ای از  ،سازمان سنجش آموزش کشور

  .تحصيل جلوگيری بعمل خواهد آمد

تحقيقات و فنآوری از پذيرش هر گونه درخواست مهمانی و انتقالی در بدو  ،دانشگاه شهيد چمران طبق مقررات وزارت علوم – 9

  .ورود معذور است

بديهی است به محض اطالع از اين  .به طور همزمان و به هر شکل در تمام دانشگاهها مجاز نمی باشد ادامه تحصيل – 7

  .آيد جلوگيری بعمل می از تحصيل ای از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحلهموضوع، 

رشته قبلی خود  ازآزمون سراسری می بايست قبل از ثبت نام  دانشجويان فعلی نوبت دوم )شبانه( در صورت قبولی در  – 8

بديهی است در صورت انصراف حق بازگشت به رشته  .نمايند ارائهانصراف قطعی دهند و گواهی مربوطه را به مؤسسه ذيربط 

  .را نخواهند داشت قبلی خود

 ی يپاسخگودارد که واحد اطالعات اين دانشگاه در ايام ثبت نام اينترنتی در خصوص موارد ذيل آماده  در خاتمه اعالم می

 می باشد: 

 داخلی  191 – 33331111 – 16شماره تلفن های )فقط در روزهای ثبت نام( ل فنی مربوط به آن يمساو  سامانه کامپيوتری – 1

 )بجز روزهای پنج شنبه و جمعه(  14صبح الی  8از ساعت ( 2173 – 2172 – 2171)

بطور )صرفاً در روزهای ثبت نام(  191- 33333574ين نامه ها و مقررات آموزشی شماره تلفن يمدارك ثبت نامی و آ – 2

 پنج شنبه و جمعه(های )بجز روز 19:31الی   14:31 مستقيم از ساعت

 در ايام ثبت نام اينترنتی از طريق شماره تماس (واحد اطالعات در زمينه مشمولين )مسائل مربوط به حوزه نظام وظيفه – 3

 آماده پاسخگويی می باشد.)بجز روزهای پنج شنبه و جمعه(  14صبح الی  8از ساعت  2175داخلی  16-33331111-191 

 191برقراری تماس های داخل استانی و بين همه شهرها و روستاهای استان خوزستان نيازی به گرفتن کد بين شهری برای  -4

 نمی باشد. 

 عه تعطيل می باشد، لذا از مراجعه حضوری يا تماس تلفنی جداً خودداری فرمائيد. دانشگاه در روزهای پنج شنبه و جم -5

 

 آقای حسين پور  191-33399184تماس جهت امور خوابگاه ها 
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 اداره کل امور آموزشي                                                                                                                 

 دانشگاه شهید چمران اهواز
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 تعهد نامه مشموالن

 

 
 دانشجوی رشته                                    به شماره دانشجويی          اينجانب                                            

دانشگاه شهيد چمران مشغول به تحصيل گرديده ام. اطالعات ذيل را با صداقت که از نيمسال  اول/دوم  سال تحصيلی                  در 

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.

 حضوری( نبوده ام.بوده است و دانش آموز آزاد )غير پيش دانشگاهی( بصورت حضوریالف: تحصيالت اينجانب در مقطع متوسطه )ديپلم و 

 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. 

 ود را انجام داده و نتيجه را فوراً جهت تکميل پرونده به مسئول مشمولين ارائه دهم.د: متعهد می گردم تا امور معافيت تحصيلی خ

 با توجه به چهاربند فوق و مطالعه دقيق و پذيرش مسئوليت در اين دانشگاه ثبت نام نمودم.

 

                                     

 امضاء                                      اثر انگشت                                                   
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 باسمه تعالی

 دانش آموزانبرگ اعالم آخرين وضعيت تحصيلی 

  شماره:                                                                                                               

 تاریخ:                                                                                                               

 
 

 ......................................................وظيفه عمومی شهرستان 

 

                    شماره ملی:
 

 
 سالم علیكم؛

آخرين وضعيت تحصيلی ......... ...در پاسخ به معافيت تحصيلی شماره ........................................... مورخ ..............، با احترام     

متولد ........................... که تا کنون از  ...................................فرزند  ........................................................... دانش آموز مشمول آقای

 ....... بهره مند بوده به شرح زير اعالم می گردد. ..............معافيت تحصيلی در سنوات مجاز در مقطع .........................

 

  اشتغال به تحصيل 
 شد. مشمول با معافيت تحصيلی در نيمسال ................................. سال تحصيلی .............................در حال تحصيل می با

 

 ........................ مشمول در تاريخ ...........................
 ........ می باشد. ......فارغ التحصيل /  اخراج /  ترك تحصيل، شده و آخرين مدرك ارزشيابی شده وی .................................. 

 

 تذکرات:
مشمول حداکثر يك سال پس از فراغت، اخراج، انصراف؛ ترك يا اتمام سنوات تحصيل تعيين شده می بايست جهت روشن  -1

 نمودن وضعيت مشموليت به دفتر خدمات الکترونيك انتظامی مراجعه نمايد در غير اين صورت وارد غيبت می شود. 
 اين گواهی صرفاً برای يك بار صادر و تغيير تاريخ های فوق مورد پذيرش وظيفه عمومی نمی باشد.  -2

 
 

 یرستان / هنرستانمدیر دب                   

                                                                        ...................................................... 
 

 

 محل

 الصاق

 عکس

 دانش آموز

 

 این فرم بصورت تایپ شده و با مهر و امضای آموزشگاه و الصاق عکس مهر شده تکمیل شود.


