
 راهنمای ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود

  و اينترنتي صورت به مرحله دو در شدگان پذيرفته از نام ثبت گردد مي اعالم بدينوسيله جديد ورودي دانشجويان به خيرمقدم عرض ضمن

 .گيرد مي صورت حضوري
  دريافت و اينترنتي نام ثبت تائيد از اطمينان صورت در نموده، اقدام اينترنتي نام ثبت به نسبت مقرر زمان در است الزم شدگان پذيرفته

 .نمايند اقدام شده تعيين زماني برنامه طبق حضوري نام ثبت براي الزم مدارک ارائه و پرونده تشکيل به نسبت رهگيري، کد پيامک
 
 

 اينترنتي نام ثبت :اول بخش
 
 ثبت درخواست سامانه به ورود -1

 :زير آدرس به جديد هاي ورودي نام
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 شناسنامه شماره و ملي کد ورود -2
 :مقابل فرمت طبق دانشجو

 
 شناسنامه شماره با کدملي اگر :تذکر
 را شناسنامه شماره است، يکي

 .کنيد وارد آن ابتداي صفر بدون



  مراحل خود مشخصات مشاهده ضمن سامانه به ورود از پس -3

 از پس مرحله هر در و کنيد طي ترتيب به را آتي

 کنيد کليک « ثبت» گزينه روي بر موجود فيلدهاي تکميل

 مشخصات اي، شناسنامه مشخصات شامل تکميلي مراحل -4

  شغلي، مشخصات پايه، تحصيلي مقاطع مشخصات ،خانوادگي

 تعهد آخر، ترم دانشجوي تعهد ،فرهنگي هاي فعاليت ايثارگري،

  نام ثبت نهائي تائيديه فرم چاپ  آموزشي، تعهد انضباطي،

 .باشد مي گردش ارسال فرم و جديد ورودي

 :اي شناسنامه مشخصات

 صدور تاريخ و تولد تاريخ اصالح به نسبت حتما قسمت اين در 

 .فرماييد اقدام خود

 :خانوادگي مشخصات

 نظام وضعيت تابعيت، خانوادگي، مشخصات قسمت اين در

 .کنيد وارد را خود آدرس و وظيفه



 :پايه تحصيلي مقاطع مشخصات

  آدرس توضيحات قسمت در فيلدها، همه تکميل بر عالوه

 .شود ذکر مدرک اخذ محل دانشگاه

 :فرهنگي هاي فعاليت

 .است اختياري فرم اين تکميل

 :آموزشي و انضباطي تعهد آخر، ترم دانشجوي تعهد

  موارد صحت اينجانب » گزينه تعهد هر دقيق مطالعه از پس

 .بزنيد را ثبت دکمه و کنيد انتخاب را « نمايم مي تائيد را فوق



 (.است اختياري قسمت اين تکميل) :مدارک الصاق
 اقدام شده خواسته مدارک تمامي بارگزاري به نسبت بخش اين در

 گواهي تحصيلي، مدرک اصل نبودن موجود صورت در .فرماييد
 را دارد تحصيالت اتمام بر دال که اي نامه اينصورت غير در و موقت

 .نماييد وارد
  جهت دانشجو توسط شده آپلود عکس به موسسه استناد به توجه با

 بارگزاري در لطفا دوره، پايان گواهينامه و دانشجويي کارت صدور
 بيشتر عکس حجم.ييد فرما دقت مطلوب کيفيت با پرسنلي عکس

  بايت کيلو 500 از بيشتر مدارک ساير حجم و بايت کيلو 200 از
 .نباشد

 

 :نام ثبت نهايي تأييديه فرم چاپ

 نگهداري و چاپ به نسبت توانيد مي نياز صورت در مرحله اين در

 .فرماييد اقدام خود شده وارد اطالعات

 :گردش ارسال فرم
 اطالعات تا کنيد انتخاب را « بررسي جهت ارسال» گزينه حتما
 .برسد مربوطه کارشناس دست به شما

 
 :مهم تذکر

 پيامک يک گزينه انتخاب از پس
 شد خواهد ارسال شما براي حاوي



 با ،رهگيري کد دريافت و سامانه در فوق اطالعات ثبت از پس 
 و مؤسسه به نام ثبت مراحل تکميل براي شده خواسته مدارک اصل

 .فرماييد مراجعه مربوطه کارشناس

 نياز مورد مدارک: 
  يا و کارداني يا دانشگاهي پيش) پايه تحصيلي مدرک اصل

 (سري دو) .تصوير (+کارشناسي
 (سري دو) .صفحات تمام تصوير + شناسنامه اصل
 .رو و پشت تصوير + ملي کارت اصل
 (برادران ويژه) .رو و پشت تصوير + خدمات پايان اصل
 .شده نويسي پشت 3 *4 عکس قطعه پنج
از دانشجو ارسالي اطالعات بررسي از پس نام ثبت کارشناس 

 تحصيلي، و اي شناسنامه مدارک عکس، انطباق و سامانه طريق
 دانشجويي شماره و کند مي تأييد را دانشجو اطالعات ورود

 يابد مي اختصاص

پرونده تکميل جهت بايست مي وظيفه نظام مشمول متقاضيان  
 .نمايند اقدام 10+پليس مراکز از تحصيلي معافيت اخذ به نسبت

 

 حضوری نام ثبت : دوم بخش
از و رسد مي پايان به سامانه اين در شما اقدامات آموزشي، کد صدور با  

  « آموزشي کد» با موسسه فعلي دانشجويان ساير مانند توانيد مي پس اين

  فعاليت تمامي به نسبت و شده « آموزش جامع سامانه» وارد « ملي کد» و

 .ييد فرما اقدام ... و دانشجويي مالي، ،آموزشي هاي
   :آموزش جامع سامانه آدرس
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 :مسير از آموزش جامع سامانه به ورود با

  به نسبت «ملت بانک شهريه – الکترونيکي پرداخت -- شهريه امور»

 براي .فرماييد اقدام ريال 16.000.000 مبلغ به شهريه الحساب علي پرداخت

 .کرد استفاده مؤسسه در موجود هاي رايانه از توان مي شهريه پرداخت

 شهريه پرداخت قسمت به پرداخت تأييد جهت شهريه پرداخت از پس

  حتما .باشد مي اينترنتي صورت به منحصراً شهريه پرداخت) .شود مراجعه

  را دوم رمز و کارت مشخصات قبيل از خود اينترنتي پرداخت مشخصات

(باشيد داشته همراه

 

به واحد انتخاب جهت بايست مي دانشجو شهريه پرداخت از پس 

 .نمايد دريافت را واحد انتخاب فرم و کند مراجعه واحد انتخاب کارشناس

 .رسد مي اتمام به دانشجو نام ثبت مراحل واحد، انتخاب پرينت دريافت با


