
 

گاه شهیدچمران اهواز  دانش

-بهدرس را  11ارد و در نظر د تابستانی بوده ۀاهواز مجری بازرساند، دانشگاه شهید چمران به اطالع دانشجویان گرامی می

متقاضی مهمانی به سسات آموزش عالی دولتی )روزانه، شبانه( ؤها و مصورت مجازی برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه
 برگزار نماید. شرایط زیرمطابق چمران اهواز  دانشگاه شهید

 

 و انتخاب واحدثبت نام -الف
، جهت اهوازچمران  به دانشگاه شهید 1311بستانی سال تاۀ باز کارشناسی متقاضی مهمانی درطع مقدانشجویان محترم  (1-الف

به سامانه مرکز  32/4/1311مورخ شنبه چهار لغایت 33/4/1311شنبه مورخ دو در روزهای الزم است، ثبت نام و انتخاب واحد
نسبت به ثبت نام در در بخش تابلو اعالنات سامانه، مراجعه و  http://lms.scu.ac.irدانشگاه به آدرس  مجازیهای آموزش

 ، اقدام نمایند."مهمان ثبت نام دانشجویان"نوان با ع لینک مشخص شده
 عبارتند از: "دانشجویان مهمانثبت نام "جهت ثبت نام اینترنتی در لینک  مورد نیاز اطالعات( 3-الف

رشته ، مقطع تحصیلی، کد ملی، محل صدور، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، جنسیت، نام پدر، نام خانوادگینام، 
آدرس ، بخش محل تولد، شهر محل تولد، استان محل تولد (،غیر خوزستان - خوزستان) نوع سکونت، تحصیلی

، (پیامکاز طریق  جهت ارسال شماره دانشجوییهمراه )تلفن شماره ، محل سکونت(شهر  -سکونت محل )استان
 ذکر شود. دایمهمان بودهکه نیمسالی و  قبلی شماره دانشجویی دیادر این دانشگاه مهمان بوده چنانچه قبالً

 عبارتند از: بارگذاریمدارک مورد نیاز جهت ( 3-الف
 تعداد واحد )دروس( آموزشی دانشگاه مبدأ که در آن عنوان درسیید مدیر أمورد ت اسکن شده فرم درخواست مهمانی ،

ثبت نام فاقد  ۀدرسی، شماره و تاریخ نامه قید شده است. بدیهی است ارائه فرم مذکور خارج از فرآیند ثبت نام اینترنتی و باز
تا تاریخ  پرداخت شهریه فیشهمراه با اصل فرم درخواست مهمانی  ،همچنین الزم است پس از ثبت نام ارزش خواهد بود.

 خدمات مدیریت -مرکزی سازمان – چمران اهواز شهید دانشگاه – گلستان بلوار – اهواز)آدرس  پست به از طریق 5/5/99
تابستانی سال  ۀمربوط به باز"شود. الزم است روی پاکت نامه قید شود که  ارسال( ۱۶۵5۸۷۵۶5۶ کد پستی: -آموزشی 

اخذ شده و اطالعات وارد شده در زمان ثبت نام توسط  چنانچه درسیک کپی از فیش بانکی نزد خود نگهدارید(. ) "۶۵99
به عهده دانشجو خواهد  )دروس( دانشجو با معرفی نامه ارسالی دانشگاه مبدأ مغایرت داشته باشد، عواقب ناشی از حذف درس

 بود.

 شده اسکن فیش واریزی شهریه 
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برای  11/2/11تا تاریخ  حداکثر، یید مدارک، شماره دانشجویی و رمز عبور سامانه آموزش دانشگاهدر صورت تأ( 4-الف
الزم است که از صحت شماره همراه وارد شده در موقع ثبت نام اطمینان داشته )خواهد شد.  ارسال پیامکاز طریق  دانشجو

 (باشید.
شماره دانشجویی قبلی  ثبت نام حتماً هنگامن بوده اند الزم است که اگر دانشجویان متقاضی قبالً در این دانشگاه مهما (2-الف

 نمایند. ذکرخود را 
 .استصورت غیر حضوری )اینترنتی( هتنها روش ثبت نام و انتخاب واحد برای دانشجویان متقاضی، ب (6-الف
 بنابراین الزم است در انتخاب درس دقت نمایید. باشد.میدرس )دروس( این بازه فاقد حذف و اضافه  (1-الف
 است. انتهای اطالعیهجدول ، مطابق 1131تابستانی سال  ۀس ارائه شده در بازواطالعات در (8-الف

 
 برگزاری کالس های آموزش مجازی-ب
شنبه از روز  بایداند، و شماره دانشجویی دریافت کرده دادهخود را با موفقیت انجام  ثبت نام( تمامی دانشجویانی که 1-ب

های مجازی آموزش مرکز به ورود به سامانه ، نسبتهفته 2به مدت  32/6/1311تا روز پنجشنبه مورخ  18/2/1311مورخ 
 ند.کنانتخاب شده، اقدام  دانشگاه و دریافت مباحث آموزشی درس

های به سامانه مرکز آموزش Firefoxو یا  Google Chromeابتدا با استفاده از مرورگرهای  باید( دانشجویان محترم 3-ب
به عنوان شماره ملی ند. سپس از کن، مراجعه  http://lms.scu.ac.irمجازی دانشگاه شهید چمران اهواز به آدرس اینترنتی 

 ند.کنورود به محیط کاربری خود استفاده  برایبه عنوان رمز عبور،  شماره دانشجویینام کاربری و از 
اعالنات  یتوانند فایل راهنمای کاربری کار با سامانه را از صفحه آغازین سامانه، از بخش تابلومحترم می ( دانشجویان3-ب

 دریافت نمایند.
-شود که حضور دانشجویان بهصورت آنالین برگزار می( یک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای بازۀ تابستانی به4-ب

های مجازی اعالنات سامانه مرکز آموزش یاست. زمان این جلسات متعاقباً در تابلوها الزامی کالسصورت آنالین در آن 
 دانشگاه اعالم خواهد شد.

 
 برگزاری امتحانات پایانی  -ج
 بود.خواهد  8-مطابق جدول بند الف، 1311تاریخ و زمان برگزاری امتحانات پایانی بازۀ تابستانی سال ( 1-ج
 دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد. سامانه و در  مجازیصورت به 1311امتحانات پایانی بازۀ تابستانی سال ( 3-ج
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در سامانه سما برای مشاهده نمره و یا ثبت اعتراض به نمره الزامی است.  31/6/11تا  12/6/11انجام ارزشیابی هر درس از  (3-ج
نام  به عنوانشماره دانشجویی ( مراجعه و سپس از /https://reg.scu.ac.irبرای این منظور دانشجو باید به سامانه سما )

 د.یط کاربری خود استفاده نمایبه عنوان رمز عبور، جهت ورود به مح شماره ملیکاربری و از 
 
 شهریه-د
بنابراین الزم است  .باشدریال می 822222، مبلغ متقاضی مهمانی ارائه شده برای دانشجویانِ هر واحد درسی اخذشهریه ( 1-د

 پرداخت شود.ریال  1622222واحدی مبلغ  3و برای درس ریال  3422222واحدی مبلغ  3برای یک درس 

را در هنگام  واریزی بانکی فیشو تصویر مطابق اطالعات جدول زیر پرداخت  لغ شهریه رامب باید( دانشجویان متقاضی 3-د
 با پست به دانشگاه ارسال شود. (3-الفاصل فیش بانکی نیز باید مطابق بند  ثبت نام بارگذاری نمایند.

 شماره حساب دانشگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حساب دانشگاهنام 
 حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی 

 7110140412100007 دانشگاه شهید چمران اهواز

 IR960100004001072703022624 شماره شبا

 207140434004111111111111111133 شناسه واریز شهریه شبانه

 
به هیچ عنوان گردد در صورت انصراف یا عدم مراجعه دانشجو به هر دلیل، دانشجویان مهمان اخذ می ای که ازشهریه (3-د

 .قابل استرداد نیست
 

 پشتیبانی آموزشی و فنی-هـ 

، با 1311تابستانی سال ۀ های آموزشی  خود در خصوص برگزاری بازدریافت پاسخ پرسش براییان محترم، ( دانشجو1-هـ 
داخلی  11الی  261-33332212 هایتلفن شماره بایه شهر در رابطه باو  eduaffairs@scu.ac.irی پست الکترونیک نشانی
 ایند. نمو از مراجعه حضوری خودداری  کردهتماس حاصل  3211و  3113

 روش زیر اقدام نمایند:های مجازی، می توانند به یکی از سه آموزش مرکز رفع اشکاالت و ابهامات فنی سامانه برای( 3-هـ 
  گرفتهتماس  261-33332814پشتیبانی به شماره  ، با تلفن تماس مرکز33الی  8در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 

 شماره ملی و شماره دانشجویی خود، پیامک ارسال نمایند. ذکر، با  41944111190به شماره تلفن همراه یا 

 شماره ملی، شماره دانشجویی و شماره تماس خود به آدرس پست الکترونیکی  ذکرسش و یا اشکال خود را با رپ
gmail.com@ sadrapardazeshال نمایند. ارس 

 

https://reg.scu.ac.ir/
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 9911دروس ارائه شده در بازۀ تابستانی سال  جدول

 کد درس نام درس
تعداد 
 واحد

 نام مدرس
قابل ارایه برای دانشکده/ 

 رشته
 تاریخ و ساعت امتحان

 1فیزیک 
413321 

 واحد 3
 نظری

 33/6/11نبه    ش شیمی، فنی ـ مهندسی آقای علی اکبری
 1:22ساعت  

 3فیزیک 
433321 

 واحد 3
 نظری

 33/6/11شنبه     شیمی ،فنی ـ مهندسی دکتر ناجی
 14:22ساعت  

 1 ریاضی
311423 3 

دکتر سیاوشی ـ دکتر 
 داوودیان

 فنی ـ مهندسی، علوم آب، 

، مکانیک بیوسیستم، فیزیک
 شیمی

 33/6/11یکشنبه    
 1:22ساعت  

 3ریاضی 
311424 3 

دکتر لرکی ـ دکتر 
 جاللوند

 فنی ـ مهندسی، علوم آب، 

، مکانیک بیوسیستم، فیزیک
 شیمی

 33/6/11یکشنبه    
 14:22ساعت  

 فارسی عمومی
311 3 

دکتر پورمظفری ـ 
 دکتر ضرونی

 34/6/11دوشنبه     همه رشته ها
 1:22ساعت  

زبان انگلیسی 
 مشهدیدکتر  3 311 عمومی

 34/6/11دوشنبه     فنی ـ مهندسی
 14:22ساعت  

 1اندیشه اسالمی 
 دکتر ترتیفی 3 111

 32/6/11سه شنبه     همه رشته ها
 1:22ساعت  

 3اندیشه اسالمی 
 دکتر ترتیفی 3 113

 32/6/11سه شنبه     همه رشته ها
 14:22ساعت  

 دانش خانواده
 آقای خلیلی 3 382 )آقایان(

 36/6/11شنبه    چهار همه رشته ها
 14:22ساعت  

 دانش خانواده
 خانم مسعودی صدر 3 382 )خانم ها(

 36/6/11شنبه    چهار همه رشته ها
 14:22ساعت  

 شیمی عمومی
413313 

 واحد 3
 نظری

 خانم دکتر رستمی
، فیزیک ـ مهندسی، فنی

 ماشینهای و ستمیوسیب کیمکان
 علوم زمین، ییغذا عیصنا

 36/6/11شنبه    چهار
 1:22ساعت  

 1عمومی  شیمی
13321 

 واحد 3
 نظری

خانم دکتر انصاری 
  ، زیست شناسیشیمی اصل

 36/6/11شنبه    هارچ
 1:22ساعت  

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز معاونت


