
  9397-98سال تحصیلی  آسمون سزاسزیکارشناسی پذیزفته شدگان مقطع ثبت نام اطالعیه دانشگاه هنز اصفهان درذصوص 

)تحَیل  ٍ حضَضی)ایٌتطًتی( زاًطگاُ ٌّط اغفْاى، ظهاى ثبت ًام غیطحضَضی   1397-98سال تحػیلی  آظهَى سطاسطی واضضٌاسیزض همغغ ضوي ذیطهمسم بِ پصیطفتِ ضسگاى ػعیع 

  بِ ضطح ظیط اػالم هی گطزز: هساضن( 

 https://edu.aui.ac.irدر آدرس  32/6/9397و   33/6/9397مورخ  جمعه و شنبه: )اینتزنتی( تارید ثبت نام غیز حضوری

 جدول سمانبندی ثبت نام حضوری

 تزتیب مزاجعه بزاساس حزف اول نام ذانوادگی ساعت مزاجعه روس و تارید
 طٌبِیى

25/6/1397 

 8 -12:30      غبح

  13 -14بؼساظظْط      
 تا  ح الف  

ِ  زٍ  ضٌب

26/6/1397 

 8 -12:30    غبح

 13 -14     بؼساظظْط
 خ   تا   ع 

 ضٌبِ سِ 

27/6/1397 

   8 -12:30      غبح

 13 -14      بؼساظظْط
 یؽ  تا  

 

 :غیزحضوریمدارک السم جهت ثبت نام 

 ضیع ًوطات آى  تػَیط هسضن زیپلن ٍ -1

 ضیع ًوطات آى هسضن پیص زاًطگاّی ٍ  تػَیط -2

 تْیِ ضسُ زض سال جاضی  3×4ػىس توام ضخ  -3

 )پطت ٍ ضٍ( توام غفحات ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلیتػَیط  -4

طگاّی اظ زفتط پیطرَاى زٍلت )جْت زضیافت ضسیس تأییسیِ تحػیلی، وپی گَاّی هَلت پیص زاًتػَیط  -5 طگاّی ضا بِ زفتط پیطرَاى زٍلت زض ضسیس تاییسیِ تحػیلی پیص زًا

َاست ساهاًِ ای جْت زضیافت تائیسیِ تح ّط استاى تحَیل ًوَزُ ٍ  ضسیس آى ضا ّوطاُ سایط هساضن زض ضٍظ ثبت ًام بِ ایي زاًطگاُ تحَیل ًواییس(  ٍ یلی ًوایٌسػزضذ

 تػَیط هسضوی وِ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ بطازضاى ضا هطرع وٌس. -6

ی زض آظهَى سطاسطی ضطوت وطزُ ایستػَیط هسضن واضزاًی   -7  ( )چٌاًچِ با هسضن واضزًا

 ضسوی بسٍى لیس ٍ ضطط یا حىن واضگعیٌی یا حىن استرساهی تػَیط حىن هطذػی ساالًِ یا هَافمتبِ واض، زضغَضت اضتغال  -8

 

 مدارک مورد نیاس بزای ثبت نام حضوری:

اظ توام غفحات ضٌاسٌاهِ ٍ واضت  ًسرِ تػَیطزٍ  لغؼِ ػىس، 12بِ ّوطاُ  )عبك جسٍل ظهاًبٌسی فَق(حضَضی الظم است پصیطفتِ ضسگاى ػعیع اغل هساضن فَق ضا زض ضٍظ ثبت ًام 

ی زض آظهَى سطاسطی ضطوت وطزُ اًس، هی بایست زض ضٍظ ثبت ًام چٌاًچِ پصیطفتِ ضسگاى گطاهی با هسضن  تحَیل زٌّس. ِزض هحل ثبت ًام بِ واضضٌاساى هطبَع)پطت ٍ ضٍ( هلی  واضزًا

 حضَضی اغل هسضن ٍ ضسیس تائیسیِ تحػیلی همغغ فَق ضا ّوطاُ زاضتِ باضٌس.

طجَیاى جسیس الَضٍز  هٌَط بِ هطاجؼِ زاًطجَ ِب زاًطگاُ ٌّط اغفْاى ٍ ثبت ًام حضَضی )تحَیل هساضن(   زض تاضید ّای اػالم ضسُ است. الظم بِ شوط است ثبت ًام لغؼی زًا

 )ثبت نام حضوری و غیز حضوری اجباری می باشد(

طگاُ ازاضُ آهَظش تىویل ضسُ ضا زض ظهاى تحَیل هساضن بِ ّای  ضا تىویل ًوَزُ ٍ پطیٌت فطم ٌه غفحِ اغلی سیستن جاهغ گلستاى ولیِ پصیطفتِ ضسگاى هی بایست اظ عطیك لی- زًا

 تحَیل زٌّس.

 توضیح:

 زض غَضت هفمَز ضسى واضت هلی یا ضٌاسٌاهِ زاضتي ًاهِ زضذَاست الوثٌی اظ ازاضُ ثبت احَال العاهی هی باضس.  -

 بِ زاًطجَ  تحَیل زازُ ًرَاّس ضس. هسضویاظ هساضن تحػیلی لبلی وپی تْیِ گطزز ، ظیطا  بؼس اظ تطىیل پطًٍسُ ّیچگًَِ  -

 .حضَض زاًطجَ جْت ثبت ًام حضَضی العاهی است  -

طگاُ بطای زاًطجَ ٍ ّوطاّاى العاهی است.  -  جْت ثبت ًام ٍ پصیطش ضػایت ضَابظ ذاظ پَضص ضسوی زًا

 

 آدرس محل ثبت نام:

طگاُ ٌّط اغفْاى، 1744غٌسٍق پستی اُ ذالاًی، ضحىین ًظاهی، چْاضذیاباى اغفْاى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                             زًا

 زاًطگاُ آهَظشازاضُ                                                                                                                                                                           


