
  1041مهر  شناسیمقطع کاردر جدید پذیرفته شده برای دانشجویان  ثبت نام و انتخاب واحد نحوه اطالعیه

 

و نحوه ثبت نام  به اطالع می رساند نوبنیادمرکز  ضمن تبریک پذیرش شما در دانشگاه علمی کاربردی :یگرام دانشجویان

 :به شرح زیر استانتخاب واحد 

 : عیه را با دقت بخوانید و بر اساس موارد گفته شده اقدام نمائیداللطفا این اط 

 نحوه ثبت نام

سامانه آموزشی "بایستی تمام مدارک خودتان را در یک کافی نت در  (قبل از مراجعه به دانشگاه) برای ثبت نام ابتدا -1

  :مدارک عبارتند ازاین .  نمائید بارگزاری "هم آوا 
          اصل مدرکی که با آن در سایت ثبت نام کرده اید-           کارت ملی پشت و رو–                 صفحات شناسنامه تمام -

 تمام رخو  پشت زمینه سفیدپرسنلی  عکس -  (در صورتی که داشته باشید) کارت پایان خدمت یا معافیت  - 

 مقطع ماقبلدریافت نامه ازدانشگاه جهت دریافت تاییدیه مدرک و ریزنمرات  -

  دانشجویان پسر که پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت ندارند بایستی در سامانهsakha.epolice  ثبت نام

را کد ملی بگذارید و مقطع قبولی  ورود به سامانهرمز ) .آن را تحویل دانشگاه دهندثبت نام نمایند و رسید 

 (انتخاب کنید( رپزشکیلیسانس غی)و کارشناسی ( فوق دیپلم غیر پزشکی)کاردانی 

 باشد پیکسل 033 *033 حداقل در ابعاد و کیلوبایت 033 باید حجمش کمتر از شده فایل آپلود.  

 و ثبت نام به دانشگاه مدارک الزم جهت تحویل

مهر تا  11از روز دوشنبه  واحدمدارک زیر برای ثبت نام و انتخاب  داشتن با در دستپس از انجام مرحله یک  -2 

 . به دانشگاه مراجعه نمائید 10:03تا  8اعات اداری از ساعت مهر در س 11پنجشنبه 

 نظام وظیفه در سایت  وضعیت -

 (A0روی کاغذ  سری 2)  شناسنامهکلیه صفحات از کپی -

 بر روی یک صفحه کپی شودپشت و رو  (A0روی کاغذ  سری 2) کارت ملی کپی  –

 (A0روی کاغذ  سری 2) وضعیت نظام وظیفه کپی - 

 و دو سری کپی اصل مدرکی که با آن در سایت ثبت نام کرده اید –

 . تمام رخ  و پشت زمینه سفید پرسنلی قطعه عکس 0  -

 که حداقل یک میلیون کارت بانکی همراه خود داشته باشید لذا. بپردازیدم ثبت نام بخشی از شهریه خود را باید هنگا

                              .باشد و پنجاه هزارتومان موجودی داشته

 .سایر مراحل ثبت نام و انتخاب واحد به صورت حضوری در دانشگاه انجام می شوند
 

 .موفق باشید
 علمی کاربردی مرکز نوبنیاد سیرجان  روابط عمومی دانشگاه

 
  nobonyad.ac.ir: آدرس سایت مرکز علمی کاربردی نوبنیاد                    

 


