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

 97/07/02دوشنبه

مهندسي دريا –الکترونيک و مخابرات دريايي –

تمامي حروف الفبا

مهندسي ماشين آالت دريايي
 97/07/03سه شنبه

اقتصاد – مديريت بازرگاني دريايي

تمامي حروف الفبا

 97/07/04چهار شنبه

زيست شناسي دريا – اقيانوس شناسي –علوم و

تمامي حروف الفبا

مهندسي شيالت-علوم و مهندسي محيط زيست
زمان ثبت نام  8 :صبح الي  14ظهر

مدارك مورد نيازي که کليه پذيرفته شدگان بايد به باجه ثبت نام (آموزش کل) تحويل دهند :
الف  :تکميل فرهاي ثبت نام ( جهت دريافت فرم هاي مورد نظر به سايت دانشگاه مراجعه نموده دقتت نماييتد فترم
شماره  ( 1يک صفحه )  ،فرم شماره ( 2پنج صفحه )  ،فرم شماره  ( 3مختص دانشجويان شبانه چهتار صتفحه ) فترم
شماره  ( 4مختص دانشجويان روزانه چهار صفحه ) چاپ گردد .تکميل اين فرم ها جهت ثبت نام ضروري متي باشتد .
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 مذکور تحويل باجته ثبتت نتام
نمايند :
-1

اصل گواهي پيش دانشگاهي يا گواهي موقت با ذکر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك ( حداکثر تا  ) 97/6/31به

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 متوسطه به همراه يکبرگ تصوير از آن
را ارائه نمايند .
 -3ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه به همراه يکبرگ تصوير از آن .
 -4اصل و يا گواهي مدرك دوره کارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايتان دوره کتارداني
پيوسته آموزشکده هاي فني حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش با قيتد تتاريخ اختذ متدرك کتارداني
حداکثر تا  97/6/31به همراه تصوير آن.

تبصره  :مدرك کارداني دانش آموختگان دوره هاي کارداني پيوسته  ،به شرطي که ميانگين معتدل کتل آنتان ( 14
چهارده تمام ) و باالتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي مالك عمل واقع مي شود  .بديهي است واحدهاي درسي
گذرانده شده اين دسته از پذيرفته شدگان قابل معادل سازي نمي باشد .
 – 6اصل شناسنامه و چهار سري فتوکپي از تمام صفحات آن
 – 7اصل کارت ملي و چهار سري فتوکپي از آن
 – 8شش قطعه عکس تمام رخ  3 × 4تهيه شده در سال جاري با ظهرنويسي مشخصات سجلي و شماره دانشتجويي ( دو
قطعه از آن همراه ساير مدارك) تحويل داده و چهار قطعه بقيه جهت ارائه به قسمتهاي ديگر دانشگاه نزد خود نگه داريتد
)
 – 9مدرکي که وضعيت نظام وظيفه را با توجه به يکي از بندهاي مندرج در دفترچه شماره يک آزمون سراسري مشتخص
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 يک برگ تصتوير از
آن .
ج – 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 خدمت در وزارتخانه ها و سازمان هتا
بهمراه يک برگ تصوير از آن
ح – ار ائه اصل گواهي از يگان مربوطه مبني بر به پايان رسيدن دوران خدمت وظيفه فارغ التحصتيالن دوره کتارداني تتا
 97/6/31براي پذيرفته شدگان نيمسال اول و تا  97/11/30براي پذيرفته شدگان نيمسال دوم بهمراه يک برگ تصتوير از
آن
ط  -ارائه اصل گواهي ترخيص از خدمت به شرط نداشتن غيبت  ،بهمراه يکبرگ تصوير از آن .
تبصره  :متولدين سال  1379و 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 متوسطه  ،پذيرفتته شتدگان
الزم است با در دست داشتن کپي مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه به يکي از دفاتر خدمات ارتبتاطي
واقع در شهرستان محل سکونت خود مراجعه و جهت تکميل فرم مذبور و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش محل اختذ
مدرك اقدام نمايند .
 – 12ارائه فرم شماره  ( 1تکميل شده توسط کليه پذيرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه )
 – 13ارائه فرم شماره  ( 2تکميل شده توسط پذيرفته شدگاني که داراي تناقض در معدل کتبي ديپلم متوسطه باشند )
 – 14ارائه فرم شماره ( 3تکميل شده توسط پذيرفته شدگاني که داراي تناقض در نمرات دروس ستوابق تحصتيلي پتيش
دانشگاهي باشند )
 – 15ارائه فرم شماره  ( 4تکميل شده توسط پذيرفته شدگان دوره روزانه که از ستهميه منطقته  ، 1شتاهد  ،رزمنتدگان ،
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 ( 7فرم تعهد براي پذيرفته شدگان داراي تناقض معدل کتبي ديپلم براي پذيرفته شدگان بتر استاس
سوابق تحصيلي -بدون آزمون)
– 18ارائه فرم شماره  ( 9مخصوص پذيرفته شدگان استفاده از سهميه مناطق محروم)
 – 19ارائه فرم شماره  ( 10مخصوص دارندگان مدرك کارداني ( فوق ديپلم ))
 – 20ارائتته فتتيش پرداختتتي شتتهريه ثابتتت پذيرفتتته شتتدگان نوبتتت دوم ( شتتبانه ) بتته شتتماره شتتبا :
 iR 520100004001072803022656شناسه واريز( 396072857117050002177282212007 :نزد بانتک مرکتزي و قابتل
پرداخت در کليه بانکها) به نام در آمد اختصاصي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شهريه مقطع کارشناسي (دوره شبانه)
رشته تحصيلي

شهريه ثابت

شهريه واحد

شهريه متغيير براي هر واحد درسي

پروژه در
صورت وجود
عمومي

پايه نظري

اصلي و

عملي

تخصصي

در برنامه
آموزشي

نظري
علوم انساني

2/601/500

215/600

354/530

425/920

226/875

1/418/120

ساير گروه هاي

2/953/610

237/160

390/830

473/110

284/350

1/418/120

آموزشي

اداره کل امور آموزشي دانشگاه

