
 : دراهنمای استفاده از سامانه ثبت نام آنالین دانشجویان جدیدالورو

  

   ثبت نام آنالین در سامانه و تکمیل اطالعات و بارگزاری مدارک توسط جدیدالورودها  :1

  1401/ 07/ 10لغایت  07/1401/ 09 زتاریخ و ا  ثبت نام اینترنتی 1401/ 07/ 08لغایت  1401/ 07/ 06از تاریخ 

    یثبت نام حضور 

   جدیدالورود (جویان دانشنوع کاربری )با 

   (ددر برخی موارد کدملی بدون صفرهای اول تایپ شو کاربری )کد ملی: **

   (رمز عبور )شماره داوطلبی  **

 . وارد سامانه شوید و ضمن تکمیل اطالعات، مدارک الزم را بارگزاری نمائید

 توسط جدید الوردها   ه در سامانهکدیامهای دانشپ و رفع اشکال بررسی  -2

  

 متذکرات مه

 . ثبت نام آنالین به محض دریافت اطالعات پذیرفته شدگان از سازمان سنجش شروع می شود -1

شدگا پذیرفته  اطالعات  اینکه  به  توجه  اسام نبا  اعالم  از  پس  روز  دانش ی چند  می    کده به  ارسال 

 . شود

با صبر و حوصل پذیرفته شدگان الزم است  آنالی  هلذا  نام  ثبت  و    ار نزمان شروع  از طریق کدملی 

 . و از برقراری تماس تلفنی خودداری نمایند ه صرفا در این سامانه پیگیری نمود یشماره داوطلب 

  

 . انتخاب کنید "ددانشجویان جدیدالورو "، نوع کاربری را هجهت ورود به سامان -2

کیفیت   و  ینام فایل انگلیس  و  030الی  200حجم    و  JPG فقط با فرمت  مدارک اسکن شده را -3
  بارگزاری کنید.  همناسب، خوانا و بدون حاشی

و در یک     JPG با فرمت دیک فایل واح در قالب  تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را -4

 . صفحه بارگزاری کنید

   . خوداری نمایید  RRA از بارگزاری مدارک با فرمت**



 د ضمنا از بارگزاری رسید کدملی به جای کارت ملی خودداری کنی

 . درصورت عدم تکمیل اطالعات فیلدها، سامانه اجازه ورود به مرحله بعد را نمی دهد-5

را به همراه سایر مدارک در روز ثبت   صفحه ارسال مدارکثبت نام و  یصفحه کدرهگیرپرینت  -6

 ( ) مطابق بندیک چک لیستنام حضوری به دانشگاه تحویل دهید. 

  . رفا از طریق این سامانه پیگیری فرمائیداز برقراری تماس تلفنی خودداری نموده و ص

 


