قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال  9316دانشگاه فرزانگان سمنان
ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی کامپیوتر و
زیست شناسی آزمون سراسری سال  9316این دانشگاه می رساند به منظور ثبت نام می بایست با مراجعه به سایت
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روز دوشنبه  90/60/27نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطالعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در
سایت اقدام نمایند.
تذکر بسیار مهم :تکمیل کلیه فایلهای ثبت نام بصورت صحیح و صادقانه بر اساس مدارک فرد پذیرفته شده الزامی
می باشد و عدم تکمیل آن باعث تاخیر در دریافت مدارک و ثبت نام قطعی خواهد شد.
تاریخ و برنامه زمان بندی چگونگی تحویل مدارک برای هر پذیرفته شده پس از تکمیل فرمها و رعایت موارد مورد
نیاز در انتهای مرحله ثبت نام به هر پذیرفته شده اعالم خواهد شد که پذیرفته شدگان ملزم به حضور در روز و
ساعت مقرر اعالم شده جهت تحویل مدارک می باشد.
*کلیه دانشجویان ورودی روزانه و شبانه می بایست مبلغ 022222ریال جهت صدور کارت دانشجویی و امور ثبت
نام بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه از طریق پرداخت الکترونیکی سایت دانشگاه واریز نمایند.
** کلیه پذیرفته شدگان در دوره شبانه و اتباع دوره روزانه و شبانه می بایست نسبت به پرداخت الکترونیکی
شهریه بصورت علی الحساب به میزان  0222222ریال بر اساس راهنمای مندرج در سایت اقدام نمایند .بدیهی
است که دانشجویان بایستی تا پایان نیمسال تحصیلی مربوطه نسبت به تسویه حساب نهایی براساس تعرفه های
مصوب هیأت امنا اقدام نماید.
تبصره :دانشجویانی که تحت پوشش،بنیاد شهید و امور ایثارگران (جانبازان %00و یا باالتر و فرزندان و همسران آنها،فرزندان

شهداءو همسران شهدا وآزادگان و فرزندان و همسران آنها) می باشند با در دست داشتن معرفی نامه از سوی بنیاد شهید و
امور ایثاگران شهرستان سمنان می بایست در روز تعیین شده به واحد مالی دانشگاه مستقر در محل تحویل مدارک
مراجعه و پس از دریافت فرم مشخصات فردی جهت تحویل مدارک و ثبت نام قطعی به امور آموزشی مراجعه
نمایند .الزم به ذکر است این دسته از پذیرفته شدگان می بایست همانند سایر پذیرفته شدگان قبال نسبت به ثبت
نام اینترنتی اقدام نموده باشند.
تذکر :کلیه دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه بایستی مبلغ  0222222ریال بابت اجاره بهاء یکسال خوابگاه به
همراه داشته باشند.
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