بسمه تعالی
مراحل ثبت نام:

 -1حضور دانشجو در بازه زمانی مشخص شده در محل ثبت نام و تکمیل سایر موارد در محل ثبت نام.
 -2پس از مراجعه حضوری و بررسی نهایی مدارک در صورت تکمیل بودن آن:
 مراجعه به مسوول ثبت نام :در این مرحله مدرک پایه بررسی شده و در موارد خاص ،دانشجو جهت اخذ دستور و تکمیل فرم
تعهد و ...به مسوولین آموزشی دانشگاه مراجعه می نماید.
 صدور سند پذیرش :در این مرحله سند پذیرش (سند احراز هویت) دانشجو از وب سامانه مرکز سنجش و پذیرش اخذ و پس از
بررسی و در صورت عدم مشاهده مغایرت ،دانشجو به مرحله بعدی راهنمایی می شود.
 دانشجویان برادر :با در دست داشتن سند پذیرش ،به امور مشمولین مراجعه می نمایند .دانشجویانی که کارت پایان خدمت دارند،
تاییدیه امور مشمولین را اخذ و مجدداً به مسوول ثبت نام مراجعه می نمایند .دانشجویان برادر مشمول با مراجعه به امور مشمولین
پس از اخذ معرفی نامه به محل پلیس به اضافه  11مراجعه نموده و پس از دریافت فرم معافیت تحصیلی ،به مسوول ثبت نام
مراجعه می نمایند.
 دانشجویان خواهر نیازی به مراجعه به امور مشمولین نخواهند داشت.
 دانشجویانی که اصل دانشنامه را به همراه نداشته باشند ملزم به اخذ و تکمیل سفته خواهند بود .لذا پس از دریافت فرم رسید
سفته ،به نماینده حسابداری دانشجویی مستقر در محل ثبت نام مراجعه می نمایند.
 مراجعه مجدد به مسوول ثبت نام.
 در این مرحله در صورت تکمیل بودن مدارک ،مسوول ثبت نام ،تایید نهایی و انتقال مشخصات دانشجو به بانک اطالعات اصلی
را انجام داده و فرآیند احراز هویت دانشجو تکمیل و کلمه کاربری و رمز عبور برای دانشجو صادر می شود.
 مراجعه به باجه ثبت و تکمیل اطالعات در محل ثبت نام.
 تحویل مدارک به مسوول تشکیل پرونده ،و برابر اصل نمودن تصاویر مدارک توسط ایشان.
 مراجعه به باجه درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات.
توضیح :دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته پذیرفته شده اند جهت درخواست تاییدیه تحصیلی می بایست با در دست داشتن
تصویر مدرک پایه ،به دفتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند  .دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ناپیوسته ،ارشد و دکتری به
باجه مخصوص در محل ثبت نام مراجعه می نمایند.
 واریز الکترونیکی شهریه بر اساس جدول اعالم شده توسط امور مالی.
 انتخاب واحد توسط اداره برنامه ریزی دانشگاه انجام و تاریخ شروع کالسها متعاقباً از طریق وب سایت رسمی واحد اطالع رسانی
خواهد شد.
 ثبت نام نهایی و انتخاب واحد ،منوط به واریز شهریه خواهد بود.

