راهنماي ثبت نام دانشجويان جديدالورود
با عرض تبريك به مناسب قبولي شما دانشجوي گرامي در دانشگاه نبي اكرم)ص( ،با
مشاهده فايل راهنما ميتوانيد ثبت نام خود را انجام دهيد.
 -1ورود به صفحه سايت دانشگاه نبي اكرم )ص( به آدرس  www.ucna.ac.irو
كليك بر روي گزينه ثبت نام اينترنتي

 -٢انتخاب گزينه" دانشجويان جديد الورود ،نام كاربري "كدملي" و رمز عبور
"شماره داوطلبي" كه از سازمان سنجش اعﻼم شده است) .شماره داوطلبي براي
مﻘﻄﻊ كارشناسي پيوسته بدون آزمون  ٥رقم آخر كدملي ميباشد(

 -٣پﺲ از ورود به صفحه خود اطﻼعات مندرج را كنترل نموده ،جاهاي خالي را
تكميل نماييد .ﻻزم به توضيح است اطﻼعات ستاره دار الزامي بوده و بدون
تكميل آنها ساير مراحل صورت نخواهد
نميدانيد را مي توانيد خالي بگذاريد(

پذيرفت) .اطﻼعات غير ستاره دار كه

-4كارت ملي ،شناسنامه ،مدرك تحصيلي)گواهي كارشناسي و كارداني و ديپلم و (...
از جمله مداركي است كه تصوير آن بايد از قسمت مدارك درخواست شده آپلود گردد .اگر
مدرك ديگري نيز مي بايست آپلود نماييد اما در گزينه هاي مورد نظر نيست مي توانيد از
گزينه هاي "ساير" استفاده نماييد.
 -٥پﺲ از تكميل مراحل مي بايست "كد رهگيري" دريافت گردد .دقت نماييد پﺲ از دريافت
كد رهگيري امكان تغيير در اطﻼعات وارد شده وجود نخواهد داشت.
 -6پﺲ از دريافت كد رهيگري بايد منتظر تاييد توسط دانشگاه بمانيد .تكميل اين فرايند در
بعدازظهر روزكاري خواهد بود.

اطﻼعيه بسيارمﻬم:
* ثبت نام دانشجويان مشمول نظام وظيفه به صورت مشروط و
موقت بوده است و تاييد نﻬايي آن منوط به تاييد سازمان وظيفه
عمومي ناجا مي باشد.
**ثبت نام غيرحضوري موقت بوده است و ثبت نام نﻬايي منوط به
ارائه اصل مدارك تحصيلي قيد شده تا حداكثر مورخ ١٤٠١/٠٧/٣٠
مي باشد.
 -٧پﺲ از تاييد اطﻼعات توسط دانشگاه با نوع كاربري "دانشجو" و "شماره دانشجويي" و
"رمز عبور" كه شماره شناسنامه شما ميباشد ميتوانيد به عنوان دانشجو وارد سيستم شده
دروس نيمسال اول خود را انتخاب واحد نماييد.
توضيح اينكه پﺲ از ورود به صفحه مي بايست در متن صفحه نسبت به كنترل كد ملي و
آدرس ايميل خود اقدام شود )از قسمت اينجا كليك كنيد( تا منوي انتخاب واحد فعال شود.

-٨

ليست دروس بهمراه برنامه هفتگي و تاريخ امتحان در منوي دروس ارائه شده

قابل مشاهده مي باشد.اين ليست به دانشجوكمك مي كند تا از كد دروس ،گروه درس
و برنامه كﻼسي مﻄلﻊ گردد.

-9درمنوي انتخاب واحد ،قسمت اضافه كد درس و كد گروه مورد نظر را وارد نموده و
سپﺲ گزينه اضافه به ليست را كليك كنيد

.

 -١٠پﺲ از انتخاب واحدهاي ارائه شده ،ثبت نهايي انجام گردد.

 -١١پرداخت آنﻼين :در اين قسمت مي بايست شهريه بصورت آنﻼين پرداخت گردد .عموما
بخشي از شهريه بصورت آنﻼين قابل پرداخت مي باشد و بخش ديگري از آن بصورت
حضوري در دانشگاه در قالب چك و  ...قابل اخذ مي باشد .دانشجويان محترم تا  2ماه پﺲ
از انتخاب واحد در نيمسال اول تحصيلي خود بايد به امور مالي دانشگاه مراجعه و نسبت به
تسويه بدهي اقدام نمايند.

در صورت هرگونه سوال در ساعات اداري مي توانيد با تلفن هاي زير تماس بگيريد.
(041) 34429990-8 , (041) 34421999

