ثبت نام و انتخاب واحد درس هاي پيش نياز ورودي سال 7931
ترم نخست
نام خانوادگي:

نام:

رشته قبولي :مديريت بازرگاني

گرايش :بازرگاني بين الملل

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

کد ملي:

شناسنامه:
کد پستي:

نشاني:

مدارک تحويل شده:
اصل مدرک کارشناسي

مدرک موقت کارشناسي

فرم تائيد معدل

کارت ملي

شناسنامه

خدمت سربازي

عکس

کارنامه سنجش

انتخاب واحد و شهريه ترم اول

واحد

نظری

عملی

شهريه (ريال)

نام درس
شهريه ثابت

-

-

-

040،84888

روش تحقيق و آمار

3
0
0
0

*
*
*
*

-

،4،554888
040،84888
040،84888
04،054888

8

8

زبان تخصصی
تئوری سازمان پيشرفته
کارگاه فناوری اطالعات
جمع

-

0202020222

پرداخت :تاريخ ........................ :شناسه پرداخت ........................................ :مبلغ..................................... :

با آگاهي از اينکه در ترم نخست حق انصراف يا مرخصي وجود ندارد با انجام اين ثبت نام تعهد مي نمايم
کليه مقررات مصوب دانشگاهي را رعايت نمايم.
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داوطلب گرامی
ضمن تبریک و آرزوي موفقيت لطفا موارد زیر را با دقت مطالعه نمایيد:

 .1میزان شهریه طبق مصوبات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین میشود.
 .2طول دوره مقطع کارشناسی ارشد  4ترم شامل  1ترم پیش نیاز است.
 .3امکان مرخصی تحصیلی در ترم اول وجود ندارد.
 .4ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی امکانپذیر است.
 .5امکان استفاده از تسهیالت دانشجویی در ترم اول وجود ندارد.
 .6داوطلبان مشمول خدمت وظیفه باید برای صدور معافیت تحصیلی خود را معرفی نمایند.
 .7داوطلبان تحت پوشش بنیاد شهید و سازمان بهزیستی ،میبایست شهریه خود را به طور کامل پرداخت
نمایند .برای این عزیزان تاییدیه پرداخت شهریه برای ارائخه به سازمان و پیگیری الزم برای دریافت
مبلغ شهریه صادر میشود.
.8

وضعيت شهریه دانشجویانی که به هردليل پس از ثبت نام از ادامه تحصيل انصراف ميدهند به چه صورت ميباشد؟

بر اساس آیین نامه "نحوه دریافت شهریه" وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشجوی منصرف از تحصیل عالوه بر تسویه شهریه
خود تا زمان درخواست انصراف ،شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (تا سقف  8واحد درسی) را به موسسه
پرداخت نماید .چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی و قبل از شروع کالسها انصراف خود را به موسسه اعالم
نماید ،شهریه پرداختی آن نیمسال ،به عنوان هزینه انصراف محسوب میشود.
داوطلبان محترم توجه داشته باشند در صورت انصراف دانشجو شهریه پرداختی به هيچ وجه در هيچ مرحله (قبل یا بعد از
شروع سال تحصيلی) مسترد نميگردد.

.3

وضعيت شهریه دانشجویانی که در مرحله تکميل ظرفيت در دانشگاه دیگري پذیرفته شوند به چه صورت است؟

بر اساس آیین نامه "نحوه دریافت شهریه" وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جا
به جا میشوند چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کالسها نماید ،موسسه
مبدا مکلف است شهریه متغیر دانشجوی مشمول جابهجایی را مسترد کند در غیر این صورت بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته
نیست.

* موارد باال را به دقت مطالعه کردم و با انجام این ثبت نام تعهد مینمایم کليه مقررات مصوب دانشگاهی را رعایت نمایم.
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