
  دانشگاه صنعتي اصفهان       94 –  95اطالعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول 

ثبت نام  94-95 سال تحصيلي در نيمسال اول

 .شودبرگزار مي ) شنبه تا چهار شنبه( 94

از روز  كهگلستان جامع در سيستم  59

تا ) زماني كه فايل ثبت نام هر دانشجو باز مي شود

 . ميسر خواهد بود مورد نظر پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات 

  .در فرم ثبت نام، گزينه پايان ثبت نام وجود ندارد 

 . ها الزامي است

و  24/6/94در روزهاي سه شنبه و چهار شنبه 

اخذ فرم استثناء جهت حذف و اضافه با مراجعه حضوري به 

 . است

سيستم جامع پرداخت شهريه مطابق با اطالعيه هاي مربوطه و از طريق پرداخت الكترونيكي 

  دانشگاه يا وبگاه اطالعيه هاي مربوطه به 

 .اداره كل آموزش مراجعه نماييد

 اداره كل آموزش                                                                                                                                                                 

    بسمه تعالي

اطالعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول 

در نيمسال اولاطالع دانشجويان گرامي كليه مقاطع تحصيلي مي رساند 

18/6/94لغايت  14/6/94در يك بازه زماني پنج روزه و از تاريخ 

  . خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد

59كسب اطالع از روز و ساعت ثبت نام از طريق گزارش 

 . استپذير  امكان 11/6/94چهارشنبه 

زماني كه فايل ثبت نام هر دانشجو باز مي شود(براي هر دانشجو از شروع ساعت ثبت نام 

پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات 

در فرم ثبت نام، گزينه پايان ثبت نام وجود ندارد : توجه
  

ها الزامي است و حضور در كالس 21/6/94شروع كالسها از روز شنبه 

در روزهاي سه شنبه و چهار شنبه در هفته اول ترم ) حذف و اضافه(ترميم 

اخذ فرم استثناء جهت حذف و اضافه با مراجعه حضوري به اجرا خواهد شد و   6/94/

استپذير  امكان 21/6/94دانشكده مربوطه و از روز شنبه 

پرداخت شهريه مطابق با اطالعيه هاي مربوطه و از طريق پرداخت الكترونيكي 

 . قبل از ثبت نام الزامي استگلستان 

اطالعيه هاي مربوطه به  وجهت كسب اطالع از تقويم آموزشي 

اداره كل آموزش مراجعه نماييد

 
                                                                                                                             

اطالعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول 

  

  

اطالع دانشجويان گرامي كليه مقاطع تحصيلي مي رساند  به

در يك بازه زماني پنج روزه و از تاريخ 

خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد

  

  

 
 

 
كسب اطالع از روز و ساعت ثبت نام از طريق گزارش  �

چهارشنبه 
 

براي هر دانشجو از شروع ساعت ثبت نام  �

پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات 

 
 

شروع كالسها از روز شنبه  �
 

ترميم  �

25/

دانشكده مربوطه و از روز شنبه 

 

پرداخت شهريه مطابق با اطالعيه هاي مربوطه و از طريق پرداخت الكترونيكي  �

گلستان 

  

 

جهت كسب اطالع از تقويم آموزشي 

  

 
                                                                                                                             


