اطالعيه ثبت نام

ضمن خير مقدم به شما عزيزان  ،بدينوسيله به اطالع مي رساند نام نويسي از پذيرفته شدگان طي برنامه زماني
ذکر شده در ذيل انجام خواهد شد .
پذيرفته شدگان عزيز طبق برنامه زير و براساس زمان بندي اعالم شده جهت ثبت نام مراجعه نمايند .
روز و تاريخ ثبت نام

رشته هاي تحصيلي

ترتيب بر اساس حروف الفبا

 96/07/01شنبه

زيست شناسي دريا – اقيانوس شناسي –علوم و

تمامي حروف الفبا

مهندسي شيالت-علوم و مهندسي محيط زيست
 96/07/02يکشنبه

اقتصاد – مديريت بازرگاني دريايي

تمامي حروف الفبا

 96/07/03دو شنبه

مهندسي دريا –الکترونيک و مخابرات دريايي –

تمامي حروف الفبا

مهندسي ماشين آالت دريايي
زمان ثبت نام  8 :صبح الي  14/30ظهر

مدارك مورد نيازي که کليه پذيرفته شدگان بايد به باجه ثبت نام تحويل دهند :
الف  :تکميل فرهاي ثبت نام ( جهت دريافت فرم هاي مورد نظر به سايت دانشگاه مراجعه نموده دقت نماييد
فرم شماره  ( 1يک صفحه )  ،فرم شماره ( 2پنج صفحه )  ،فرم شماره  ( 3مختص دانشجويان شببانه و ههبار
صفحه ) و فرم شماره  ( 4مختص دانشجويان روزانه و ههار صفحه ) هاپ گردد .تکميل اين فرم ها جهت ثبت
نام ضروري مي باشد  .در صورت عدم تکميل اين فرم ها دانشجو پذيرش نخواهد شد .
ب  :هريک از پذيرفته شدگان مي بايست برحسب مورد يکي از موارد ذيل را در زمان مبذکور تحويبل باجبه
ثبت نام نمايند :
-1

اصل گواهي پيش دانشگاهي يا گواهي موقت با ذکر تاريخ سال و مباه اخبذ مبدرك ( حبداکار تبا

 ) 96/6/31به همراه يکبرگ تصوير از آن .
 -2اصل گواهي ديپلم متوسطه يا گواهي موقت آن به همراه يکبرگ تصوير از آن .
تبصره  :دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم نظام قديم الزم است اصل گواهي ديپلم متوسبطه ببه همبراه يکببرگ
تصوير از آن را ارائه نمايند .
 -3ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه به همراه يکبرگ تصوير از آن .

-4

اصل و يا گواهي مدرك دوره کارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مبدرك پايبان دوره

کارداني پيوسته آموزشکده هاي فني حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش ببا قيبد تباريخ اخبذ
مدرك کارداني حداکار تا  96/6/31به همراه تصوير آن.
تبصره  :مدرك کارداني دانش آموختگان دوره هاي کارداني پيوسته  ،ببه شبرطي کبه ميبانگين معبدل کبل
آنان  ( 14ههارده تمام ) و باالتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي مالك عمل واقع مي شبود  .ببديهي
است واحدهاي درسي گذرانده شده اين دسته از پذيرفته شدگان قابل معادل سازي نمي باشد .
 – 6اصل شناسنامه و يک برگ فتوکپي از تمام صفحات آن
 – 7اصل کارت ملي و يک برگ فتوکپي از آن
 – 8شش قطعه عکس تمام رخ  3 × 4تهيه شده در سبال جباري ببا ظهرنويسبي مشخصبات سبجلي و شبماره
دانشجويي ( دو قطعه از آن همراه ساير مدارك) تحويل داده و ههار قطعه بقيه جهت ارائه ببه قسبمتهاي ديگبر
دانشگاه نزد خود نگه داريد )
 – 9مدرکي که وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به يکي از بنبدهاي منبدرد در دفترهبه شبماره يبک آزمبون
سراسري مشخص نمايد .
الف – اصل کارت پايان خدمت بهمراه يک برگ تصوير از پشت و روي آن
ب – اصل کارت معافيت کفالت يا پزشکي دائم و يا کارت معافيت زمان صلح با فرم کامپيوتري بهمراه يبک ببرگ
تصوير از آن .
د – اصل کارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن بهمراه يک برگ تصوير آز آن
د – ارائه اصل موافقت نامه از يگان مربوطه براي پرسنل نيروي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران .
ه – ارائه اصل موافقت نامه از شوراي مديريت حوزه علميه قم براي طلبه ها بهمراه يک تصوير از آن
و -ارائه اصل برگ اعزام به خدمت مهلت دار ( بدون مهر غيبت همراه يک برگ تصوير از آن)
ز – ارائه اصل موافقت نامه از باالترين مقام وزارت و يا سازمان متبوع براي متعهدين خبدمت در وزارتخانبه هبا و
سازمان ها بهمراه يک برگ تصوير از آن
ح – ارائه اصل گواهي از يگان مربوطه مبني بر به پايان رسبيدن دوران خبدمت وظيفبه فبارت التحصبيالن دوره
کارداني تا  96/6/31براي پذيرفته شدگان نيمسال اول و تا  96/11/30براي پذيرفته شدگان نيمسبال دوم بهمبراه
يک برگ تصوير از آن
ط  -ارائه اصل گواهي ترخيص از سربازي به شرط نداشتن غيبت  ،بهمراه يکبرگ تصوير از آن .
تبصره  :متولدين سال  1378و بعد از آن نياز به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند .
 – 10اصل حکم مرخصي ساالنه يا موافقت نامه کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت .
 – 11ارائه رسيد پستي مربوط به تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسبطه  ،پذيرفتبه
شدگان الزم است با در دست داشتن کپي مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه به يکبي از دفباتر
خدمات ارتباطي واقع در شهرستان محل سکونت خود مراجعه و جهت تکميل فرم مبذبور و ارسبال آن ببه اداره
آموزش و پرورش محل اخذ مدرك اقدام نمايند .
 – 12ارائه فرم شماره  ( 1تکميل شده توسط کليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه )

 – 13ارائه فرم شماره  ( 2تکميل شبده توسبط پذيرفتبه شبدگاني کبه داراي تنباقع در معبدل کتببي ديبپلم
متوسطه باشند )
 – 14ارائه فرم شماره ( 3تکميل شده توسط پذيرفته شدگاني که داراي تناقع در نمرات دروس سوابق تحصبيلي
پيش دانشگاهي باشند )
 – 15ارائه فرم شماره  ( 4تکميل شده توسط پذيرفتبه شبدگان دوره روزانبه کبه از سبهميه منطقبه  ، 1شباهد ،
رزمندگان  ،آزادگان  ،جانبازان و خانواده شهدا استفاده کرده اند )
 - 16ارائه فرم شماره  ( 5تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از سهميه  2و  3استفاده کرده اند )
تبصره  ( :الزم نيست دانشجويان دوره شبانه فرم شماره  5را تکميل نمايند )
 – 17ارائه فرم شماره  ( 10مخصوص دارندگان مدرك کارداني ( فوق ديپلم ))
 – 18ارائه فرم شماره  ( 9مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)
 – 19ارائه فرم شماره ( 15مخصوص پذيرفته شدگان افغاني و عراقي )
 – 20ارائه فيش پرداختي شهريه ثابت پذيرفته شدگان نوبت دوم ( شبانه ) به شماره حسباب ( 2177282212007
سيبا بانک ملي ) به نام دوره هاي شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
مقطع کارشناسي
رشته

شهريه ثابت

شهريه واحد

شهريه متغيير براي هر واحد درسي

پروژه در

تحصيلي

صورت وجود
در برنامه
عمومي

پايه نظري

عملي

اصلي و
تخصصي

آموزشي

نظري
علوم انساني

2/365/000

196/000

322/300

387/200

206/250

1/289/200

ساير گروه

2/685/100

215/600

355/300

430/100

258/500

1/289/200

هاي آموزشي

اداره کل امور آموزشي دانشگاه

