
 (89)بهمن  89-89 اطالعیه مهم ثبت نام نیمسال دوم

 79ثبت نام بهمن مراحل  ،دانشجویان گرامی با توجه به بررسیهای انجام شده جهت رفع پاره ای از مشکالت و تسریع در ثبت نام

( به شرح ذیل اعالم می گردد. امید است دانشجویان عزیز با مطالعه دقیق و انجام مراحل یاد شده مشکلی در 79-79)نیمسال دوم 

 پیدا نکنند.  آنخصوصًا پایان  نیمسالطول 

از  ،دروس ارائه شده برای نیمسال دوم: قبل از باز شدن سایت برای ثبت نام دانشجو با مراجعه به پرتال دانشگاه و دیدن مرحله اول

،  فرمول محاسبه شهریه - مالیاموراز سایت خود قسمت و هزینه آنرا  را مشخص مورد نظر ، تعداد و نوع دروسبین دروس 

 مطابق شکل محاسبه نماید.)بعدازوارد کردن تعداد واحد، محاسبه شهریه زده شود(.

 

خاب و انت روشهای پرداخت شهریهپس از تعیین و محاسبه اولیه کل شهریه )ثابت + متغیر( با مراجعه به اطالعیه  مرحله دوم:

 ( نسبت به تعیین وضعیت مالی اقدام می نماید. ـ د الف ـ ب ـ جیکی از بندهای )



 روشهای پرداخت شهریه

 تعیین وضعیت کل شهریه به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:

 و سپس انتخاب واحد آزادشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحدالف( واریز کل شهریه )ثابت+ متغیر( به حساب 

  79اسفندماه  55الی  5با تاریخ  یک فقره چک ب( پرداخت کل شهریه )ثابت+ متغیر( طی

( و 79اردیبهشت ماه  55الی  5با تاریخ ) یک فقره چک طیو الباقی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهرکل شهریه )ثابت+ متغیر( به حساب  %06ج( پرداخت 

 (79خردادماه  06الی  56و دومی  79اردیبهشت  55الی  5یا دو فقره چک )اولی 

دکتری  مقطع -3یر( کل شهریه )ثابت+ متغ %06رشد کارشناسی امقطع  -0کل شهریه )ثابت+ متغیر(،  %56کاردانی و کارشناسی مقطع  -5»( دریافت وام به میزان:د

 قبل از ورود به سایت ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهربه حساب  و واریز الباقی شهریه «کل شهریه )ثابت+ متغیر( 35%

 

 

 تذکر مهم:

تعیین بعالوه  مشخص شده قسمتی از شهریه نقدی می باشد.)پرداختتکلیف کل شهریه  تعیین ،مالک انتخاب واحد -1

 (.تکلیف باقی مانده شهریه

از دانشجویان تقاضا می شود با توجه به محدود بودن زمان ثبت نام حتماً قبل از بازگشایی سایت ثبت نام نسبت به  -2

 تعیین وضعیت و ایجاد اعتبار مالی اقدام کنند.  

چک ها بایستی بانک ملی یا بانک های رسمی و جدید )طرح صیاد( و در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر  -3

 ه باشند.صادر شد


