راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودي ﺟﺪﯾﺪ

بر روی قسمت ثبت نام دانشجویان جدید الورود کلیک نمایید.

پس از ورود به سیستم و با مطالعه شرایط ثبت نام بر روی دکمهمرحله بعد کلیک کرده و در قسمت ورود کد ملی ،کد ملی خود را بدون
صفر های اولیه وارد نمائید.

سپس وارد صفحه انتخاب رشته شده و در این صفحه ابتدا رشته و نیمسال قبولی خود را مشاهده نموده و پس از آن شماره شناسنامه خود را در
کادر مربوطه وارد و دکمه انتخاب رشته و مرحله بعد را کلیک نمایید.

در صفحه اصالح مشخصات فردی کلیه اطالعات خود را به درستی و کامل ثبت نمائید.

پس از تکمیل مشخصات فردی به مرحله بعد رفته و اطالعات خانوادگی و شغلی را به صورت کامل و صحیح ثبت نمایید.

در قسمت سوابق تحصیلی قبلی با کلیک بر روی دکمه افزودن ،سوابق تحصیلی قبلی خود را اضافه نمایید .در صورتیکه اطالعاتی را اشتباه ثبت
نموده باشید می توانید با انتخاب دکمه حذف آن رکورد را حذف نمایید و مجددا اطالعات درست را ثبت نمایید .سپس دکمه مرحله بعد را کلیک
نمایید.

در قسمت مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی به سوال های مطرح شده به صورت کامل و صحیح پاسخ دهید.سپس دکمه مرحله بعد را کلیک
نمایید.

در قسمت تایید تعهدات ثبت نام ،در صورت تایید اطالعات مشاهده شده ،در قسمت کادر مشخص شده (
دارم ) کلیک نمایید .سپس دکمه مرحله بعد را انتخاب نمایید.

موارد فوق را مطالعه کردهو قبول

در صفحه ارسال مدارک مورد نیاز تصاویر عکس پرسنلی ،صفحات اول تا سوم شناسنامه ،کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی خود را با توجه
به سایز مشخص شده آپلود نمایید .در صورتیکه که سایز تصاویر بیش تر از سایز مشخص شده باشد تصاویر آپلود نخواهد شد.

پس از بازنگری اطالعات ثبت نام بر روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید .در این قسمت پیغام ثبت نام شما با موفقیت انجام شد را مشاهده
کرده بر روی تایید کلیک نمایید.

پس از نمایش شماره دانشجویی شما در این قسمت ،مرحله ابتدایی ثبت نام شما به پایان می رسد.بر روی دکمه خروج کلیک نمایید.

