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پذیرفته  برای شما و آرزوی موفقیت تبریک خوش آمدگویی،ضمن 

 99-0011سال تحصیلی مقطع کارشناسی  شدگان آزمون سراسری

 رساندبه اطالع میپردیس خواهران،  - انشگاه امام صادق )ع(د

 به شرح زیر می باشد:ین دانشگاه ا مراحل ثبت نام

 

 ()اینترنتی  گام نخست: ثبت نام غیر حضوری

اسکن مدارک زیر و ذخیره فایل آن با حجم کمتر از  الف(

 image/jpg  و با فرمتکیلو بایت  011

  رنگی جدید تمام رخ با رعایت شئونات  3*4عکس اسکن

 کیلو بایت( 01)کمتر از  اسالمی

  شناسنامه صفحه توضیحات صفحه اول و دوم واسکن 

  کارت ملی )پشت و رو(اسکن 

  مدرک متوسطه )دیپلم( یا گواهی موقت پایان اسکن اصل

 تحصیالت دوره متوسطه )ویژه نظام قدیم(

  اسکن اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان

 تحصیالت دوره پیش دانشگاهی) ویژه نظام قدیم(

  دوره متوسطه )دیپلم( اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت

 نظام جدید و سال ماقبل دیپلم

 )اسکن ریز نمرات دیپلم )ویژه نظام قدیم 

  پیش دانشگاهیاسکن ریز نمرات 

  تصویر کد رهگیری و  تاییدیه پرداخت درخواست تایید

)برای درخواست تاییدیه تحصیلی آخرین مدرک  مدرک قبلی

تحصیلی نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نمی 

باشد پذیرفته شدگان الزم است با مراجعه به سامانه 

تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به نشانی 

https://emt.medu.ir  فرم مربوط را تکمیل و پس از ثبت

هزینه کد پیگیری و تاییدیه پرداخت اطالعات و پرداخت 

 دریافت نمایند(

  مطابق با فرم پیوست اسکن فرم تکمیل شده مشخصات فردی

  اول
 

 لایر به صورت پرداخت  001111 علی الحساب  واریز مبلغ

الکترونیکی از طریق لینک مربوط، به وسیله کارت های 

 عضو شبکه شتاب بابت صدور کارت دانشجویی

 :اینترنتی ب( ثبت نام     
لغایت  52/10/99یکشنبهروز 07ساعت از  اینترنتیجهت ثبت نام 

دانشگاه  پایگاه اطالع رسانی به 57/10/99سه شنبهروز  16ساعت 
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 www.isuw.ac.ir به نشانی  پردیس خواهران -امام صادق علیه السالم

را  سامانه سیدا ورود بهنموده و از منوی باالی صفحه مراجعه 

 با انتخاب گزینه، میزکار عمومی آموزشیو از منوی  انتخاب

  وارد سامانه شوید. پذیرش

 ارسالپس از تکمیل ثبت نام و چاپ اطالعات ورودی، حتما دکمه 

را انتخاب نموده و برای اطمینان از صحت انجام کار، از طریق 

منوی گردش کار که در سمت چپ صفحه قابل رویت می باشد، ارسال 

 درخواست به کارشناس را پیگیری نمایید. 

در صورتی که در صفحه چاپ فرم تأییدیه نهایی ثبت نام ورودی 

اجه شدید جدید، در هنگام فشردن کلید چاپ اطالعات با خطا مو

و   optionگزینه برایتان مهیا نشد؛ PDFو یا امکان رویت فایل 

 را انتخاب نمایید. always allow pop-upیا در پنجره خطا، گزینه 

شماره دانشجویی حتما پس از پایان فرآیند ثبت نام اینترنتی، 

 دریافت شده از سامانه را به خاطر بسپارید. رمز عبور و
در صورت بروز هرگونه مشکل حین ثبت نام به نام کاربری 

@pardis در پیام رسان بله پیام دهید تا نسبت به رفع آن

 اقدام گردد.

 

 

 تحویل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکیگام دوم: 

 

 :آموزشی  تشکیل پروندهجهت  مدارک مورد نیازالف(

  پرینت فرم تأییدیه نهایی ثبت نام غیر حضوری

 )اینترنتی(

 6  رنگی جدید تمام رخ با رعایت شئونات  3*4عکس قطعه

 اسالمی )پشت نویسی شده(

  صفحه اول و دوم و صفحه تصویر نسخه  0شناسنامه و اصل

 توضیحات شناسنامه

  تصویر پشت و روی آننسخه  0اصل کارت ملی و  
  اصل مدرک متوسطه )دیپلم( یا گواهی موقت پایان تحصیالت

 )ویژه نظام قدیم(دوره متوسطه 
  اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان تحصیالت

 دوره پیش دانشگاهی) ویژه نظام قدیم(
  )اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه )دیپلم

 نظام جدید و سال ماقبل دیپلم
 )اصل ریز نمرات دیپلم )ویژه نظام قدیم 
  اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی 
  رسید درخواست تاییدیه تحصیلی اصل 
 اصل فرم تکمیل شده مشخصات فردی 

http://www.isuw.ac.ir/
http://www.isuw.ac.ir/
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  تعهدنامه محضری )زمان مراجعه به محضر متعاقبًا اعالم

 می گردد(
  شماره حساب و شماره کارت بانک تجارت به نام شخص

 دانشجو

 

با توجه به وضعیت کنونی کشور و عدم امکان ثبت نام 

ثبت نام حضوری و حضوری برای دریافت اصل مدارک،تاریخ 

تشکیل پرونده فیزیکی در سایت پردیس متعاقبا اعالم خواهد 

 شد.

 

 نکات مهم:

اصل مدارک مورد نیاز هنگام ارائه در زمان تشکیل پرونده 

فیزیکی باید با مدارک بارگذاری شده مطابقت داشته باشد و 

 مسئولیت عواقب ناشی از عدم تطابق به عهده پذیرفته شده است.

  .هایی پس از بررسی و تایید مدارک رسمیت خواهد یافتپذیرش ن

 

 

گام سوم:تشکیل پرونده دانشجویی و تکمیل فرم های سالمت جسم 

 و اطالعات دانشجویی

 

پس از دریافت شماره دانشجویی،نسبت به تکمیل فرم های 

 .اقدام نمایید yun.ir/8cqwl2الکترونیکی واقع در لینک 

دانشجویی منوط به تکمیل این اطالعات می ارائه کلیه تسهیالت 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

   

 


