
 بسمه تعالی
 

 2042-2041سال تحصیلی  اولتقویم نیمسال 

 

 تاریخ فرایند

 واريز علی الحساب شهريه

 
 تومان 000/000/0 دانشجويان کارشناسی ارشد:

 

 تومان 000/000/0 بقیه مقاطع:

 

 پرداخت الکترونیک

 0400شهريور 03

 تا

 0400شهريور  01
 با استفاده از کارتهای عضو شتاب

 انتخاب واحد

 

  00:00ساعت  از

 95:32بامداد تا 

 
انتخاب واحدد  به هیچ وجهه  )

درغیهر   ،خود را تايید نکنید

اینصههورق دههادر بههه ت ییههراق  

 نخواهید بود( ،احتمالی بعدی

 ایکاردانی فنی و حرفه و  کاردانی

 0400و  11 ورودی
 0400 شهريورماه 01

 رشناسی پیوستهکا

 به بعد 17ورودی 
 0400شهريور  00و00و00

 ناپیوسته رشناسیکا

 0400و11ورودی 
 0400شهريور  03و00و00

 کارشناسی ارشد

 0400ورودی 
 0400شهريورماه 02تا  01

 انتخاب واحد با تاخیر
 )مسئولیت پرشدن گروههای درسی به عهده دانشجو می باشد(

 0400شهريور ماه  02تا  04

 07/02/0400 شروع کالسها

 00/07/0400 تا 07/02/0400 حذف و اضافه دروس
 02/00/0400ا ت 0/00/0400 )الزامی(نظر سنجی اساتید

 03/00/0400 )اختیاری(پايان حذف اضطراری

 02/00/0400 پايان کالسها
 30/00/0400تا  07/00/0400 امتحانات

 **ارد خاص مجوز دریافت کنند:دانشجویانی که نمیتوانند بصورت مستقیم انتخاب واحد نمایند و باید برای ادامه تحصیل از کمیسون مو***

و قبل از  69ورودی  کارشناسی -و قبل از آن 89ورودی  کاردانی به کارشناسیو  کاردانی)  دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده باشد.-1

 نامه از گروه آموزشی( 99ورودی  کارشناسی ارشددانشجویان  -آن

 یش از حد مجاز مشروط شده باشند.دانشجویانی که ب -2                



 و انتخاب واحد نکاتی در مورد پرداختها
مجوز دریافت کمیسون موارد خاص دانشجویانی که نمیتوانند بصورق مستقیم انتخاب واحد نمایند و باید برای ادامه تحصیل از  -2

  کنند: )مراجعه به آدای علیمرادی مستقر در امور دانشجویی موسسه( 

 

A. و  69ورودی  کاردانی به کارشناسیو  کاردانی).ه سنواق تحصیلی آنها به اتمام رسیده باشددانشجویانی ک

 (نامه از گروه آموزشی 99ورودی  رشناسی ارشدکادانشجویان  -و دبل از آن 69ورودی  کارشناسی -دبل از آن

B. .ترم( 3ترم و کارشناسی  1)کاردانی دانشجویانی که بیش از حد مجاز مشروط شده باشند 
 

برای تومان  444/244/2برای دانشجویان کارشناسی ارشد وتومان  444/144/1 زیمحترم جهت ثبت نام پس از وار انیدانشجو -1

 به آدرسدانشگاه  تیتوانند به سا یشده م ادی یخهایالحساب در تار یبه عنوان علسایر مقاطع، 

Edu.Adib-mazandaran.ac.ir 

و  ازین شیو رمز عبور اددام به انتخاب واحد براساس پ ییمراجعه نموده و با درج شماره دانشجو -مدیریت آموزش  ستمیورود به س

  .ندینما ازیهم ن

 

 زیرا در این صورق امکان ت ییر در واحدهای خود را از دست می دهید. .نکنیدانتخاب واحد خود را تايید  -3

 همین که درسی در لیست شما ظاهر شده باشد کافی است.

 

و دبل از شروع امتحاناق  یلیدر طول ترم تحص ای کجایخود را بصورق  هیشهر یمابق ،یپس از انتخاب واحد دطع دیدانشجو با -0

 .دیپرداخت نما مسالین انیپا

 

  .استفاده کنید دارند (دوماينترنتی )رمز کارتهای عضو شتاب که  برای کلیه پرداختها توسط -2

همزمان با انتخاب واحد اددام نمایید، توصیه می شود در  ،نالین نسبت به پرداختبصورق آاگرچه می توانید 

( حدادل شهریه پرداخت گردد تا در هنگام انتخاب واحد با شهریور ماه 29تا  23)  تاریخهای یاد شده

مواجه نگردید و یا ... (، کندی سرعت اینترنتانصار و ، رفاهملی) هامشکالتی از دبیل عدم باز شدن سایت بانک

 انتخاب واحد کنید.بتوانید با سرعت بیشتری اددام به 

 

 انجام شود. توسط خود دانشجوانتخاب واحد فقط از سیستم اينترنتی میسر است که بايد  -2

 

مشاوره  )مسئول روریپو در زمان پرداخت الکترونیک به خانم  دبل از انتخاب واحد دانشجويان شاهد ايثارگر -7

 نمایند. تماس حاصل( دانشگاهدانشجویی 

 

مانبندی واريز شهريه و انجام انتخاب واحد بر عهده از عدم رعايت زناشی  عواقب هرگونه -8

 دانشجو خواهد بود.

 

 موسسه آموزش عالی اديب مازندران-یآموزش حوزه معاونت

https://edu.adib-mazandaran.ac.ir/
https://edu.adib-mazandaran.ac.ir/


 

 

ارسال  ←امکاناقدرصورق بروز مشکل ازگزینه:      از مراجعه حضوری برای انتخاب واحد خود داری نمایید.
 آموزش یا مدیر سیستم اطالع دهید یا تماس تلفی بردرار کنید. به کارشناسان    و دریافت پیام

 

 55-33034152تلفن گویای موسسه 

 تماس مستقیم سمت نام ونام خانوادگی
 داخلی

 

دکتر مصطفی 

 محققی نژاد
آموزشی معاون  33034156 117 

الک روزبهیم آموزش امور مدیر   33033943 105 

 مقداد احمدی
ی به استاد , ومسئول معرفکارشناس آموزش رشته :مترجمی زبان انگلیسی ،مدیریت صنعتی، روانشناسی

 واطالع رسانی در سایت موسسه
33033946 112 

 آتنا پروری

 پیوترکام یمهندس کامپیوتر، ،علوم دالبسازی  ت و تولیدکارشناس آموزش رشته :حسابداری بازرگانی، ساخ

 گروه سئولوم وتربیت بدنی مکانیک مهندسی, ابزار ماشین تولید و ساخت تکنولوژی مهندسی,  افزار نرم

درخشان استعدادهای جذب  
33033956 118 

, بیمه, مدیریت امور بانکیکارشناس آموزش رشته حسابداری صادق روزبهی  33033956 134 

حقوق ,فقه و حقوق اسالمی،حقوق دضایی و ثبتی کارشناس آموزش رشته : رئوفه اص ری  33033946 121 

 کارشناس اموزش رشته مدیریت بازرگانی ومسئول آمار واطالعاق،وتکمیل ظرفیت نرجس نعمتی
33033946 122 

 تشکیل پرونده دانشجویی و انجام تبادل مکاتباق با اساتید پیش از امتحاناق اشرف یحیی نزاد
33033955 113 

ال رجبیلی و اساتید. کارشناس رشته سینما مسئول امور کالسها   33033954 121 

 113 33033955 مسئول امور فارغ التحصیالن فاطمه وزیری

 133 33033955 مسئول اسکن مدارک ودرج تاییدیه تحصیلی زینب ولیپور

خاکپاکهدی  دانشجویی بایگان   33033955 119 

 رئوفه عارف پور

 زهرا بخشی
 11 33033947 کارشناس تحصیالق تکمیلی و امور پژوهشی

 


