ثبت وام دَسي ٌای تقُيتی صبانَ ،يژي داوشجُياوی کً دس تعييه سطخ کتبی َ مصادبً ششکت
ومُدي اوذ ،اص طشيق پشتال داوشجُيی آغاص شذ؛ لطفا بً مُاسد ريل تُجً بفشماييذ:
 oکالط ٌا دس  6سطخ َ بً ششح ريل تعشيف شذي است.
رديف

نام درس (فارسی)

نام درس (التین)

نام اختصاری

1

مقدماتي زبان انگليسي 1

Elementry - I

E1

2

مقدماتي زبان انگليسي 2

Elementry - II

E2

3

پيش متوسطه زبان انگليسي1 -

Pre-Intermediate- I

P1

4

پيش متوسطه زبان انگليسي2 -

Pre-Intermediate- II

P2

5

متوسطه زبان انگليسي1 -

Intermediate- I

I1

6

متوسطه زبان انگليسي2 -

Intermediate- II

I2

o

مٍلت ثبت وام تا پايان سَص جمعً  01شٍشيُس َ ششَع کالط ٌا اص شىبً  00شٍشيُسماي خُاٌذ بُد.

o

طُل ٌش دَسي  01ساعت می باشذ کً بً صُست  50جلسً  5ساعتً بشگضاس خُاٌذ شذ.

o

افشادی کً مُفق بً گزساوذن دَسي "متُسطً صبان اوگليسی " 5 -گشدوذ ،اص اسائً مذسک صبان بشای
آصمُن جامع معاف خُاٌىذ بُد.

o

ثبت وام اص طشيق پشتال اوجام می شُد ،بشای دسيافت ساٌىمای ثبت وام بً صفذً دَم اطالعيً مشاجعً فشماييذ.

o

دس صُست بشَص مشکل دس فشآيىذ اوتخاب َادذ ،می تُاويذ دس سَصٌا َ ساعات اداسی (شىبً تا
چٍاسشىبً ساعت  8الی  )03:31با کاسشىاط کالج داوشگاي با شماسي  38815388تماط بگيشيذ.

راىنماي ثبت نام
دانشجٌيان دکتری ًرًدی  95 ً 94متقاضی شرکت در دًره ىاي تقٌيتی زبان ،مي تٌاننذ بر اضاش راىنمای ريل اقذام بو ثبت نام نماينذ.
لطفا پيش از ثبت نام بو مٌارد ريل تٌجو فرماييذ:

 .1ميلت ثبت نام تا پايان رًز جمعو  11شيريٌر ً شرًع کالش ىا از شنبو  11شيريٌر ماه خٌاىذ بٌد.
 .2پيش از ثبت نام شيريو  1/111/111ريال را ًاريس نماييذ.
 .3برای پرداخت شيريو ،در پرتال خٌد از مطير پرداخت الکترًنيک /دًره ىای فرعی کالج اقذام نماييذ.
 .4پيش از اقذام بو ثبت نام ،در لينک انتخاب دًره آمٌزشی (ضمت چپ ً باالی پرتال دانشجٌيی) ،دًره ىای تقٌيتی زبان
را انتخاب نماييذ.
 .5برای ثبت نام ،بو منٌی ضمت راضت ً بخش آمٌزشی /انتخاب ًاحذ مراجعو نماييذ.
 .6در صٌرتی کو شيريو دًره را ًاريس نماييذ ،دًره تخصيص داده شذه بو جنابعالی نمايش داده می شٌد .بايذ بر اضاش
جذًل ريل (کو در ليطت درًش ارائو شذه ترم ً در پرتال قابل رًيت می باشذ) نطبت بو انتخاب گرًه مٌرد نظر اقذام
نمٌده ً پص از درج شماره گرًه در محل مشخص شذه ،انتخاب ًاحذ را تکميل نماييذ.

 .7بر رًی لينک تاييذيو کليک کرده ً از صحت انتخاب ًاحذ اطمينان حاصل فرماييذ.
 .8در صٌرت برًز مشکل در فرآينذ انتخاب ًاحذ ،می تٌانيذ در رًزىا ً ضاعات اداری (شنبو تا چيارشنبو ضاعت  8الی
 )13:31با کارشناش کالج دانشگاه با شماره  38812388تماش بگيريذ.

کالج داوشگاي فشدَسی مشٍذ

