"اطالعیه شماره "2
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 میرساند به منظور ثبت نام می بایست با
مراجعه به سایت امور آموزشی دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)
 http://www.golestan.fgusem.ac.irاز ساعت  93روز دوشنبه  16/66/27نسبت به ثبت نام
اینترنتی و تکمیل اطالعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سایت اقدام نمایند.
نام کاربری ( :ورودی مهر ماه) ابتدای شماره داوطلبی کاراکترهای  u961اضافه شود.
(ورودی بهمن ماه ) ابتدای شماره داوطلبی کاراکترهای  u962اضافه شود.
گذرواژه :کد ملی داوطلب

تذکر بسیار مهم :تکمیل کلیه فایلهای ثبت نام بصورت صحیح و صادقانه بر اساا

مادارف فارد پذیرفتاه

شده الزامی می باشد و عدم تکمیل آن باعث تاخیر در دریافت مدارف و ثبت نام قطعی خواهد شد.
تاریخ و برنامه زمان بندی چگونگی تحویل مدارف 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 حضاور
در روز و ساعت مقرر اعالم شده جهت تحویل مدارف می باشد.
*کلیه دانشجویان ورودی روزانه و شبانه می بایست مبلغ 266666ریال جهت صدور کارت دانشجویی و امور
ثبت نام بر اسا

مصوبه هیئت امناء دانشگاه از طریق پرداخت الکترونیکی سایت دانشگاه واریز نمایند.

** کلیه پذیرفتاه شادگان در دوره شابانه مای بایسات نسابت باه پرداخات الکترونیکای شاهریه بصاورت
علی الحساب به میزان  0666666ریال بر اسا

راهنمای مندرج در سایت اقدام نمایناد .بادیهی اسات کاه

دانشجویان بایستی تا پایان نیمسال تحصیلی مربوطه نسبت به تسویه حسااب نهاایی براساا

تعرفاه هاای

مصوب هیأت امنا اقدام نماید.
تبصره :دانشجویانی که تحت پوشش،بنیاد شاهید و اماور ایراارگران (جانباازان %22و یاا باارتر و فرزنادان و

همسران آنها،فرزندان شهداءو همسران شهدا وآزادگان و فرزندان و همساران آنهاا) مای باشاند باا در دسات
داشتن معرفی نامه از سوی بنیاد شهید و امور ایراگران شهرستان سمنان می بایست در روز تعیین شاده باه
واحد مالی دانشگاه مستقر در محل تحویل مدارف مراجعه و پس از دریافات فارم مشصصاات فاردی جهات
تحویل مدارف و ثبت نام قطعی به امور آموزشی مراجعه نمایند.الزم باه ککار اسات ایان دساته از پذیرفتاه
شدگان می بایست همانند سایر پذیرفته شدگان قبال نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نموده باشند.
تذکر :کلیه دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه بایستی مبلغ  0666666ریال بابت اجاره بهاء یکسال خوابگاه
به همراه داشته باشند.

امور آموزش دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)

