
طريق و از  ٣٠/٧/١٤٠٠مورخ  جمعهاز روز  بصورت آنلاين (غيرحضوري) در دانشگاه نبي اكرم (ص) به اطلاع مي رساند ثبت نام  ١٤٠٠ضمن عرض تبريك قبولي به پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد 

   در محل دانشگاه امكانپذير مي باشد. ٥/٨/٤٠٠الي چهارشنبه مورخ   ٣/٨/٤٠٠ضمنا ثبت نام حضوري از روز دوشنبه مورخ فعال خواهد گرديد.   http://www.ucna.ac.irسايت دانشگاه به آدرس اينترنتي 

ري اقدام نسبت به ثبت نام و دريافت كد رهگي (نام كاربري: كد ملي و رمز عبور: شماره داوطلبي) جديدالورودبخش ثبت نام اينترنتي : نوع كاربري دانشجويان  پذيرفته شدگان محترم مقتضي است جهت انجام اين امر به  
  انجام خواهد گرفت كه با مطالعه راهنماي ثبت نام اينترنتي دانشجويان مي توانند بصورت آنلاين اقدام نمايند.  ١٤ري بعد از ساعت فعالسازي بخش انتخاب واحد در هر روز كاد. نماين

  مدارك لازم براي آپلود در سايت دانشگاه به شرح زير مي باشد

  مليو كارت ) ٢و  ١(صفحه تصوير شناسنامه  -
  تصوير كارت پايان خدمت  -
  دوره كارشناسيو ريزنمرات تصوير آخرين مدرك تحصيلي (كارشناسي پيوسته ) يا (كارشناسي ناپيوسته و كارداني)  -
  تكميل و تصوير آن بارگذاري گردد)  ،ثبت نام اينترنتي بخش از بخش فرمها،باطي (پس از دانلود فرمهاي مالي و انض -

  

  كيلو بايت بارگذاري گردد.  ٣٠٠و حداكثر حجم   JPGكليه تصاوير با فرمت  -١ تذكر مهم: 

  قبل از اقدام به ثبت نام حتما راهنماي ثبت نام اينترنتي ورودي جديد در سايت دانشگاه را مطالعه فرماييد.  -٢

  تاييد نهايي مراحل ثبت نام و انتخاب واحد منوط به تاييد اصل مدارك مي باشد. به دانشگاه پست يا تحويل نماييد. بديهي است  ٣٠/٨/١٤٠٠مراحل ثبت نام و انتخاب واحد طبق راهنماي ثبت نام مدارك ذيل را حداكثر تا مورخ  از تكميلپس 

 :جهت تاييد نهايي ثبت نام مدارك لازم براي پست مقطع كارشناسي ارشد  

  شناسنامه و كارت مليتصوير   -١

   كارشناسياصل گواهي موقت يا دانشنامه   -٢

  اصل ريزنمرات دوره ي كارشناسي  -٣

  (براي دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته)  كاردانياصل يا تصوير گواهي موقت يا دانشنامه   -٤

  ٤*٣سه قطعه عكس -٥

 فرمهاي تكميل شده فرهنگي و كد رهگيري سنجش سلامت و سنجش روان  -٦

براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند اصل برگه ي مهر و امضا شده ي ابطال  -داوطلبان پسر: كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي صادرشده كارشناسي ارشد -٧
  (جهت اقدام به اطلاعيه فرآيند درخواست معافيت تحصيلي مراجعه شود) -الزامي مي باشدكارشناسي معافيت تحصيلي دوره 

با  بر فارغ التحصيلي دوره كارشناسيا شده از دانشگاه محل تحصيل خود مبني براي دانشجوياني كه دوره ي كارشناسي خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهي كارشناسي آنها آماده نيست بايستي نامه ايي مهر و امض تبصره:
  ان شهريور ماه مي باشد.درج معدل و زمان فارغ التحصيلي در زمان ثبت نام ارائه دهند (فرم ارائه شده از سوي سازمان سنجش). حداكثر مهلت فارغ التحصيلي تا پاي

  اداره ثبت نام دانشگاه                                   


