
  

  
  

  :رساند ین دانشگاه، به اطالع میا یکارشناسرفته شدگان مقطع یه پذیک به کلیضمن عرض تبر

به دانشگاه  ياز مراجعه حضوراهشمند است خو، لذا ردیپذ یانجام م ینترنتیرفته شدگان به صورت ایه پذیکلاز ثبت نام  - ١
  .گردد يخوددار

با مراجعه به  29/06/97 مورخ پنجشنبهت روز یلغا  25/06/97 مورخ کشنبهیروز از  یکارشناسرفته شدگان مقطع یپذ -٢
 .ندیاقدام نما ینترنتیه ایبه ثبت نام اولنسبت ،   ir.ac.azaruniv.www ینترنتیت دانشگاه به آدرس ایوب سا

  

  :عبارتند از مراحل ثبت نام

  http://sama.azaruniv.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx به آدرس سما یسامانه آموزش ورود  به: مرحله اول

زم به ذکر ال. دیدهدالورود قرار یان جدیدانشجو يخود را بر رو ينوع کاربر ،ثبت نام سامانهورود به  بعد از :نکته
  .باشد یم یشماره داوطلب :کلمه عبورو  یکدمل :شما يکدکاربراست

 نتیو پر از ثبت نام را از سامانه ثبت نام دانلودیمورد ن يها فرم ینترنتیرفته شدگان هنگام ثبت نام ایه پذیکل:مرحله دوم
 به  دانشکده ها ياز سو یاعالم يطبق جدول زمان بند ي،متعاقباً به صورت حضورها ن فرمیل اینموده و پس از تکم

  .ندیل نمایتحو همربوط يآموزش دانشکده هااداره 

ان به یدانشجو یمه حوادث گروهینسبت به پرداخت سرانه حق ب یستیرفته شدگان محترم بایپذ :مرحله سوم
) یعب بانک مله شیز در کلیقابل وار(شعبه ممقان  ینزد بانک مل 0107127113000ال به شماره حساب یر 000/140مبلغ
را در هنگام ثبت نام  ش مربوطهیاصل فنموده و  يبارگذاررا در مراحل ثبت نام  يزیش واریز و اسکن فیوار

  .ل دهندیتحویی واقع در ساتمان معاونت دانشجو ییبه کارشناس امور دانشجو يحضور

به سامانه خوابگاهها بت نام بهتوانند جهت ث یدانشگاه م يسکونت در خوابگاه ها یان متقاضیدانشجو:چهارممرحله 
پس از  سامانه خوابگاههاورود به  الزم به ذکر است .ندیمراجعه نما ir.ac.azaruniv.dormitory://httpآدرس

  .سر خواهد بودیم ییافت شماره دانشجویو در ینترنتیثبت نام ا
  

از  از شروع کالس و حضور در دانشگاه نسبت به رزرو غذا  ساعت قبل 72 یستیبا انیه دانشجویکل : مرحله پنجم
  .ندیاقدام نما ir.ac.azaruniv.dinning://httpریآدرس ز مراجعه به قیطر

  

 يرفته شدگان رشته هایثبت نام از پذ يمراحل و مدارك الزم برااطالعیه 
  97-98 یلیسال تحص یکارشناسمقطع مختلف 



سر خواهد یم ییره دانشجوافت شمایو در ینترنتیه پس از ثبت نام ایون تغذیستم اتوماسیورود به س:نکته
رزرو غذا به آدرس   يل راهنمایجهت مشاهده فالطفا .)باشد یم یکدمل:رمز عبورو  ییشماره دانشجو:يکدکاربر(بود

BCkx1/ir.yon://http کل در صورت بروز مش .باشد یحساس محروف بزرگ و کوچک سامانه نسبت به . دییمراجعه نما
  .دییحاصل نماه تماس یاداره تغذ 04134327529با شماره 

  

ل پرسشنامه سالمت یو تکم physicalhealth/ir.saorg.portal://httpمراجعه به آدرس مذکور :مرحله ششم
 )ل شدهیپرسش نامه تکم(اطالعات سالمت جسم یخروج پرسش نامه مربوطه،ازل یپس از تکمالزم به ذکر است . جسم

  .دیل دهیتحو یو علوم انسان اتیمرکز بهداشت واقع در دانشکده ادبو بهنت گرفته یپر

  

  ealthmentalh/ir.saorg.portal://http ینترنتیدر سامانه ا یل پرسشنامه سالمت روانیتکم :مرحله هفتم
مرکز مشاوره دانشگاه واقع ل ینت گرفته و تحویاطالعات سالمت روان پر یل فرم مربوطه از خروجیلطفا پس از تکم
  .گردد )طبقه اول( یات و علوم انسانیدر دانشکده ادب

  

خاب افت برگ انتیپس از در همربوط يبا مراجعه به دانشکده ها 31/06/97مورخ روز شنبه ور در کالس ها ازضح -2
  .مسال از اداره آموزش دانشکدهیواحد ن

نام اعالم شده ثبت  يطبق جدول زمان بند درس، يها رفته شدگان بعد از حضور در کالسیه پذیکلاست  یمقتض -3
  :ندینمال مراحل ثبت نام اقدام یل نسبت به تکمیبا ارائه مدارك ذخود،  يدانشکده ها ياز سو

  

  

  

  

  .ر آنيک نسخه تصويو  يش دانشگاهيان دوره پييپا موقت يا گواهاصل مدرک ي -١

  .ر آنیک نسخه تصوید و یپلم متوسطه نظام جدید موقت یا گواهیاصل مدرك -2

  .ر آنیک نسخه تصویو  یش دانشگاهیزنمرات دوره پیاصل ر -3

  .ر آنیک نسخه تصوید و یپلم متوسطه نظام جدیدوره د يواحد 102زنمرات یاصل ر -4

  

  :تکمیلی مدارك الزم براي ثبت نام
 



  ).ه شودیته یاسکن شده و کپA4 ک صفحه یدر  یصفحه اول شناسنامه و کارت مل( یکپ يسر 4به همراه  یکارت مل اصل شناسنامه و -5

  قطعه 12     3*4عکس  -6

  .آن یک برگ کپیو  برادرانبت مخصوص یا اصل برگه اعزام به خدمت بدون غیآن  یک برگ کپیو  یا پزشکیت دائم یا کارت معافیخدمت و  انیاصل کارت پا -7

درصورت ) یش دانشگاهیدوره پ یلیت تحصیابطال معاف( فهیبه نظام وظ پسر دانش آموزان یلیت تحصین وضعیاعالم آخر یگواه) 4فرم (اصل برگ  -8
ل یمحل تحص یش دانشگاهین برگ به مراکز پیافت ایجهت در. ممانعت به عمل خواهد آورد یلیت تحصیاز صدور معاف+ 10س ین برگ، پلیانبودن 
  .باشد هیا ناحیمنطقه د با مهر و امضاء آموزش و پرورش ین فرم حتماً بایا. دیه نمائمراجع

  .مراجعه شود یشخوان خدمات دولتیه به دفاتر پیدییخذ تأا ي، برا)یش دانشگاهیفقط دوره پ( یلیه تحصیدییمربوط به تأ ید پستیرس -9

  ).ییاز اداره رفاه دانشجویمورد ن(ر از تمام صفحات یتصو يسر 1شناسنامه سرپرست خانواده و  -10

  ).کارمندان دولتژه یو(د و شرط یو بدون ق یا موافقت رسمیساالنه  یاصل حکم مرخص -11

 .ر آنیک نسخه تصویو  یدارندگان مدرك کاردان يبرا) پلمیفوق د( یمدرك دوره کاردان یا گواهیاصل  -12

  )..گر عودت داده نخواهد شدیمدارك د ،لیاز تحو د پسیدتان نگهداره و نزد خویته یکپ يسر 1 یلیلطفاً از مدارك تحص(:نکته

  

  

  

  


