((توانا بود هرکه دانا بود))
راهنماي ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی97
ضمن تبریک موفقیت شما ،از این که دانشگاه حکیم سبزواري را جهت ادامه ي تحصیالت خود انتخاب نموده اید ،بسیار خرسندیم
و ورود شما را به این دانشگاه خوش آمد می گوییم...
لطفاً توجه نمایید تأیید ثبت نام اینترنتی به منظور خواندن و قبول تمام قوانین دانشگاه و از جمله ؛ آموزشی ،فرهنگی و … می باشد.
مراحل ثبت نام:

.1

در صفحه اصلی سایت دانشگاه بر روی ثبت نام اینترنتی کلیک نموده و در پنجره بازشده نسبت به درج شماره داوطلبی و

کدملی خود اقدام نمائید(.شکل زیر)

.2

پس از این مرحله نسبت به یادداشت شناسه ی کاربری ( شماره ی دانشجویی است) و رمز ورود خود اقدام نموده و وارد پنجره

ی اصلی پورتال دانشجویی گردید! (شکل زیر)

.3

.4

مرحله ی ورود به پرتال دانشجویی!(شکل زیر)

پس از ورود به پورتال دانشجویی همانند شکل زیر به قسمت اطالعات شخصی رفته و نسبت به ثبت اطالعات پرونده ی

الکترونیک خواسته شده اقدام نمایید.

.5

در این مرحله اطالعات 9گانه ی خواسته شده را به ترتیب ثبت نموده و و درنهایت ،مرحله ی نهم (تایید نهایی) را مشاهده و

درصورتی که هیچ خطایی در باالی صفحه مشاهده نکردید تایید نمایید!

.6

در صورت مشاهده ی اخطار های باالی صفحه حتما به مرحله ی قبلی رفته و نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام نمایید!

پس از انجام اصالحات احتمالی ثبت نام اینترنتی شما با موفقیت انجام پذیرفته است.

تذکر مهم:
پس از اتمام ثبت نام حتما دکمه خروج را بزنید و از سیستم خارج شوید
.
ضمنا انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول توسط گروه آموزشی انجام می شود؛ اما در نیمسال های بعد
بایستی از طریق گزینه انتخاب واحد پرتال دانشجویی اقدام نمایید.

پرداخت الکترونیکی شهریه (مخصوص دانشجویان نوبت دوم):
پذیرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) باید از طریق منوی مالی (شکل زیر) هزینه خواسته شده را به صورت الکترونیکی پرداخت
و کد رهگیری آن را در روز ثبت نام قطعی و تحویل مدارك ارائه نمایند.
***الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت هزینه خواسته شده ،هیچ گونه انتخاب واحدی برای دانشجویان صورت نمی
گیرد***

