
  زمان ثبت نام و انتخاب واحد

 92- 93نیمسال دوم  سال تحصیلی 

 

  19/11/92  شنبه
  

  کلیـه دانشجویان
  

  واریزيتحویل فیش 
  20/11/92  یک شنبه  

  

                                              16لغایت  11از ساعت براي تحویل فیش واریزي  دانشجویان  فقط در روز تعیین شده

طبقه اول               43 برزیل غربی،پالك خیابان شیراز جنوبی، خیابان خیابان مالصدرا ، به آدرس :

  مراجعه نمایند.

                     بانک مسکن  13006802436بانک مسکن  جاري شماره حسابدانشجویان مبلغ شهریه را به 

  به نام آقاي علی اکبر عرب مازار واریز نمایید. 2229 شیراز جنوبی کد   شعبه

  ز تعیین شده بیاورید.در رو سري کپی2اصل فیش واریزي + 

  شماره دانشجویی نوشته شود. نام دانشجو و حتماً روي فیش واریزي

  انتخاب واحد فعال نخواهد شد ، فیش واریزي در تاریخ اعالم شده  عدم تحویلدر صورت 

  عدم مراجعه دانشجو براي تحویل فیش ،بنابراین  ، نمی شودو انتخاب واحد انجام 

  به معنی عدم ثبت نام تلقی می گردد. 

  صورت به حد نصاب نرسیدن کالس ، کالس تشکیل نخواهد شد.در

  دقت نمایید در انتخاب واحد حتماً به تاریخ امتحان توجه نمائید.

  اعت هاي اعالم شده ، فعال می شود.ثبت نام بصورت اینترنتی و فقط در تاریخ  و س
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 انتخاب واحد اینترنتی 90رشته حسابداري ورودي کارشناسی نا پیوسته     9- 12ساعت:   27/11/92 یک شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 90رشته مدیریت بازرگانی ورودي کارشناسی نا پیوسته    12- 15ساعت:  27/11/92 یک شنبه

 واحد اینترنتیانتخاب  90رشته مدیریت صنعتی ورودي کارشناسی نا پیوسته    15- 18ساعت: 27/11/92 یک شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 91رشته حسابداري ورودي کارشناسی نا پیوسته     9- 12ساعت:   28/11/92 دو شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 91رشته مدیریت بازرگانی ورودي کارشناسی نا پیوسته    12- 15ساعت:  28/11/92 دو شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 91رشته مدیریت صنعتی ورودي کارشناسی نا پیوسته    15- 18ساعت: 28/11/92 دو شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 91رشته مدیریت بیمه ورودي کارشناسی ناپیوسته     15- 18ساعت: 28/11/92 دو شنبه

 اینترنتیانتخاب واحد  92رشته حسابداري ورودي کارشناسی نا پیوسته     9- 12ساعت:   29/11/92 سه شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 92رشته مدیریت بازرگانی ورودي کارشناسی نا پیوسته    12- 15ساعت:  29/11/92 سه شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 92رشته مدیریت صنعتی ورودي کارشناسی نا پیوسته    15- 18ساعت: 29/11/92 سه شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی 92رشته مدیریت بیمه ورودي کارشناسی ناپیوسته     15- 18ساعت: 29/11/92 سه شنبه

 انتخاب واحد اینترنتی  تمامی رشته ها و تمامی ورودي ها  هـکارشناسی پیوست 9-14ساعت:   30/11/92  چهارشنبه

 واحد اینترنتیانتخاب   تمامی رشته ها و تمامی ورودي ها  دـکارشناسی ارش 14- 18ساعت:  30/11/92 چهارشنبه

   
  صورت به حد نصاب نرسیدن کالس ، کالس تشکیل نخواهد شد.در

  دقت نمایید در انتخاب واحد حتماً به تاریخ امتحان توجه نمائید.

  اعت هاي اعالم شده ، فعال می شود.ثبت نام بصورت اینترنتی و فقط در تاریخ  و س
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 مبلغ شهریه کارشناسی ارشد ( علی الحساب ) :

  ریال 000,000,10  91ورودي   کارشناسی ارشد حسابداري 
  ریال 000,000,12  92ورودي   کارشناسی ارشد حسابداري 
  ریال 000,000,13  92ورودي   کارشناسی ارشد حسابرسی 

  ریال 000,000,13  92ورودي   کارشناسی ارشد  مـالــی
 

ü  (علی الحساب ) کارشناسی پیوسته مبلغ شهریه: 

 ریال000,350,5  90ورودي   پیوسته رشته حســابـداري 

 ریال000,250,5  90ورودي   پیوسته رشته مدیریت صنعتی 

 ریال000,350,5  91ورودي   پیوسته رشته حســابـداري 

 ریال000,250,5  91ورودي   پیوسته رشته مدیریت صنعتی 

 ریال000,150,5  91ورودي   پیوسته رشته مدیریت مـالی

 ریال000,950,5  92ورودي   پیوسته رشته حســابـداري 

 ریال000,850,5  92ورودي   پیوسته رشته مدیریت صنعتی 

 ریال000,750,5  92ورودي   پیوسته رشته مدیریت مـالی

 ریال000,650,5  92ورودي   پیوسته رشته حسابرسی

 

ü  ( علی الحساب ) کارشناسی ناپیوسته مبلغ شهریه: 

 ریال000,000,6  90ورودي   ناپیوسـته رشتـه حسـابـداري 

 ریال000,700,5  90ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی 

 ریال000,400,5  90ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت صنعتـی 

 ریال000,100,6  91ورودي   ناپیوسـته رشتـه حسـابـداري 

 ریال000,800,5  91ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی 

 ریال000,500,5  91ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت صنعتـی 

 ریال000,200,5  91ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت بیمــه 

 ریال000,200,6  92ورودي   ناپیوسـته رشتـه حسـابـداري 

 ریال000,900,5  92ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی 

 ریال000,600,5  92ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت صنعتـی 

 ریال000,300,5  92ورودي   ناپیوسته رشته مدیریت بیمــه 

  


