نحوه ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
شروع ثبت نام براساس تاریخ مندرج در سامانه ثبت نام
 -1مشاجعٍ بٍ سایت  ، www.iauahvaz.ac.irلیىک ثبت وام ایىتشوتی داوشجًیان يسيدی جذیذ،
جستجًی شماسٌ پشيوذٌ اص طشیق ياسد ومًدن کذ ملی ،يسيد بٍ ساماوٍ ثبت وام با ياسد کشدن شماسٌ
پشيوذٌ دسیافتی ي کذ ملی.
 -2پس اص يسيد بٍ ساماوٍ ثبت وام اقذام بٍ ثبت مشخصات ،ثبت اطالعات خاوًادگی ي سًابق شغلی ي
سًابق تحصیلی ومًدٌ سپس اقذام بٍ اسسال مذاسک دسخًاستی ومائیذ ي دس اوتُا اطالعات ياسدٌ ي
مذاسک اسسالی سا تائیذ ومائیذ .داوشجًیان مشمًل فشم مشبًط( پلیس )11+سا اص ساماوٍ دسیافت ي
بصًست حضًسی بٍ امًس مشمًلیه داوشگاٌ مشاجعٍ ومایىذ.
 -3پس اص  44ساعت مجذداً بٍ ساماوٍ فًق مشاجعٍ ومًدٌ ،دس صًست تائیذ مذاسک اسسالی شما اص طشف
کاسشىاسان ي عذم دسیافت پیام بش سيی مىًی آخش( تائیذ مذاسم ي اطالعات) کلیک ومًدٌ تا مىًی
شُشیٍ سا مشاَذٌ ومائیذ .پس اص ياسیض شُشیٍ ،فشم َای پیًست ي تائیذ ثبت وام ومایش دادٌ خًاَذ
شذ .پس اص چاپ فشم َای مزکًس 24 ،ساعت بعذ جُت احشاص ًَیت ي تحًیل پشيوذٌ بٍ داوشکذٌ
مشبًطٍ مشاجعٍ ومائیذ.
تًجٍ :1دس صًست مشاَذٌ پیام وسبت بٍ سفع وًاقص اقذام ي مجذداً مذاسک ي اطالعات سا رخیشٌ وُایی
ومًدٌ ي  44ساعت بعذ مجذداً بٍ ساماوٍ ثبت وام مشاجعٍ ومائیذ .چىاوچٍ مذاسک شما مًسد تائیذ
کاسشىاسان قشاس گشفت ،سيوذ مشحلٍ  3سا طی ومائیذ.
تًجٍ :2تا پایان مشحلٍ سًم( پشداخت شُشیٍ ي چاپ فشم َای ثبت وام) َیچ ویاصی بٍ شماسٌ داوشجًیی
وبًدٌ ي تمام مشاحل ثبت وام اص طشیق شماسٌ ملی ي شماسٌ پشيوذٌ اوجام خًاَذ شذ.
تًجٍ:3داوشجًیان شاَذ ي ایثاس گش کٍ معاف اص شُشیٍ می باشىذ با دسدست داشته معشفی وامٍ ابتذا بٍ
امًس ایثاس گشان ياحذ ي سپس بٍ امًس شُشیٍ داوشگاٌ مشاجعٍ ومًدٌ ي پس اص تاییذ امًس شُشیٍ بشای
احشاص ًَیت ي تحًیل پشيوذٌ بٍ داوشکذٌ مشبًطٍ مشاجعٍ ومایىذ.
 -4مشاجعٍ بٍ داوشکذٌ مشبًطٍ جُت احشاص ًَیت ي تحًیل پشيوذٌ با دس دست داشته اصل مذاسک(
مذسک تحصیلی ،شىاسىامٍ ،کاست ملی ،کاست پایان خذمت6 ،قطعٍ عکس بشای غیش مشمًلیه ي 12
قطعٍ عکس بشای مشمًلیه).
 -5پس اص تحًیل پشيوذٌ بش اساس صماوبىذی اوتخاب ياحذ بٍ داوشگاٌ مشاجعٍ ومائیذ.
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