
 92- 93اطالعیه مهم ثبت نام نیمسال دوم 

 دانشجویان گشامی 

 : به مواسد ریل توجه فشماینذ92-93لطفا جهت انجام ثبت نام و انتخاب واحذ نیمسال دوم  با سالم ،
 

 (سوت راست)هٌَی اصلی سبیت  cpaz.ir   بِ ٍة سبیت هزکش بِ آدرس14/11/92داًشجَیبى هی ببیست قبل اس تبریخ - 1

ٍ سبل ٍرٍد خَد را هشبّذُ  ًظبم  ، هقغغ بزًبهِ ّفتگی هزاجؼِ ٍ لیست درٍس ٍ بزًبهِ کالسی ٍیژُ رشتِ ، اهَر آهَسشی،
. ًوبیٌذ ٍ آى پزیٌت تْیِ ًوبیٌذ 

 بِ سبهبًِ سجبد هزاجؼِ ٍ درٍس هؼیي شذُ را در سبهبًِ اًتخبة ٍ ثبت هی 17/11/92 الی 14/11/92در فبصلِ سهبًی - 2
       .ًوبیٌذ

 (.در صَرت ًیبس بِ لیٌک آهَسش اًتخبة ٍاحذ یب اعالػیِ آهَسش اًتخبة ٍاحذ در سجبد هزاجؼِ فزهبییذ)
. بؼذ اس اتوبم اًتخبة ٍاحذ ببیذ گشیٌِ ثبت هَقت سدُ شذُ ٍ اس اًتخبة ٍاحذ پزیٌت گزفتِ شَد- 3
  بِ کبرشٌبس هزبَعِ جْت تکویل 17/11/92 الی 14/11/92داًشجَبب در دست داشتي پزیٌت اًتخبة ٍاحذ ٍ اس تبریخ -  4

.ػولیبت اًتخبة ٍاحذ ٍ قغؼی شذى ثبت ًبم هزاجؼِ ًوبیٌذ

داًشجَ فزم هبلی ارائِ شذُ تَسظ آهَسش را بِ اهَر هبلی ارائِ ٍ پس اس اًجبم تسَیِ حسبة ،بزگِ هبلی تبییذ شذُ تَسظ اهَر - 5
 .هبلی را بِ آهَسش ارائِ هی ًوبیذ

 

 تزکشات مهم*  
 

 ٍ داًشجَیبًی کِ بِ ّز ػلت هبًٌذ هزخصی ٍ یب اخذ ٍاحذّبی کوتز یب بیشتز اس ّن 90کلیِ داًشجَیبى ٍرٍدی قبل اس سبل - 1
 (آقبی سلغبًی ) بِ هذیز آهَسش 19/11/92دارای شزایظ ٍیژّبی در اًتخبة درٍس هی ببشٌذ صزفب در تبریخ  دٍرُ ّبی خَد،

. ٍ کلیِ اهَر هزبَط بِ اًتخبة ٍاحذ ٍ ثبت ًبم را تحت ًظز ایشبى در هزکش صَرت دٌّذ هزاجؼِ ًوبیٌذ
داًشجَیبى ببیذ صزفب درٍس هؼیي شذُ جْت گزٍُ خَد را اًتخبة ًوبیٌذ ٍ ّز گًَِ تغییز را در سهبى حذف ٍ اضبفِ اػوبل - 2 

. ًوبیٌذ 
اختالالتی را در اهز ثبت ًبم درس در سبهبًِ ٍ هیشاى  ّز گًَِ تغییز در اًتخبة درٍس ٍ بزًبهِ ارائِ شذُ  ٍیژُ ّز دٍرُ ،- 3

. لذا تَجِ بِ اًتخبة صحیح درٍس بسیبر هْن است . شْزیِ داًشجَ ایجبد هی ًوبیذ کِ فزد داًشجَ اس آى هتضزر هی گزدد
.   هیببشذ کِ ًحَُ بزگشاری آى  هتؼبقبب اػالم هیگزدد4/12/92 ٍ 12/92 /3سهبى حذف ٍ اضبفِ- 4
هسئَلیت ػذم اًجبم ّز یک اس ػولیبت  بب تَجِ بِ ایي کِ تقَین سهبًی اًجبم ػولیبت آهَسشی در سبهبًِ سجبد هحذٍد است ،- 5

. بؼْذُ داًشجَ هی ببشذ....پزداخت شْزیِ ٍ  ثبت ًبم اس قبیل اًتخبة ٍاحذ،
کلیِ داًشجَیبًی کِ بِ ّز دلیل قبدر بِ اًجبم اهَر ثبت ًبم خَد ًوی ببشٌذ هیتَاًٌذ در سهبًْبی هؼیي شذُ بزای ثبت ًبم بِ - 6 

. ٍ یب بِ هزکش کبهپیَتز داًشگبُ هزاجؼِ ٍ اًتخبة ٍاحذ خَد را اًجبم دٌّذ ٍاحذ اًتشبرات 
بب تَجِ بِ ایي کِ اهَر هبلی هجْش بِ دستگبُ کبرت خَاى هی ببشذ ّوزاُ داشتي کبرت ببًکی در صَرت ًبَدى اختالل در -7

. در تسْیل شذى رًٍذ ثبت ًبم هَثز هی ببشذ ، سیستن کبرت خَاى
 .سهبى شزٍع کالسْب هتؼبقبب اػالم خَاّذ گزدیذ- 8
 
 
 
 



 
 
قبل اس ثبت اعالػبت داًشجَ در  ، کلیِ جلسبت کالسی کِ بِ ػلت تبخیز در ثبت ًبم ٍ یب حذف  ٍ اضبفِ (تذکز بسیبر هْن  )- 9

.  غیبت هجبس کسز هی گزدد16/3جشٍغیبتْبی داًشجَ هحسَة ٍ اس  ، لیست حضَر ٍ غیبة کالس تشکیل شذُ است
اهَر آهَسشی گشیٌِ راٌّوبی ثبت ًبم جَد  (سوت راست ) هٌَی اصلی  راٌّوبی استفبدُ اس سبهبًِ سجبد در سبیت- 10

. راٌّوبی هذکَر را هغبلؼِ فزهبیٌذ  در صَرت احسبس ًیبس لغفب قبل اس ثبت ًبم ،.دارد
 


