
 دستورالعمل اجرایی پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

 مقدمه

و ثبت نام از  یکی از مهمترین بخش های یک مجموعه آموزشی، بخش پذیرش همانطور که مطلع هستید

 .آن می باشدورودی های جدید 

گردد، بسیار حائز  میشروع  الورود دانشجویان جدیداز آنجائیکه تعامل بین موسسه و دانشجو از ثبت نام 

مامی دقت و توجه تضمن رعایت موارد ذیل، موسسه می بایست  کلیه واحدهای مرتبط می باشد کههمیت ا

 .نمایند به انجام مطلوب این امر خود را معطوف

 .باشد می این دستورالعمل شامل کلیه دانشجویان ورودی جدید در مقاطع مختلف .1

ازی مراحل و از طریق ساماندهی و شفاف سجدید  یورودتسهیل و تسریع در ثبت نام از دانشجویان  .2

 .الزامات مربوط به آن

 سازمان سنجش آموزش توسط ای که شامل کلیه مراحل ثبت نام از پذیرفته شده این دستورالعمل .3

جویی به پذیرفته شده و تحویل کارت دانش شروع و تا مرحله صدور به این موسسه اعالم شده، کشور

 .ختم می گردد

مدیریت و هماهنگی کلیه واحدهای دیگر در این دستورالعمل به عهده معاونت آموزشی، پژوهشی و  .4

 .تحصیالت تکمیلی می باشد

 :ثبت ناممراحل  .5

 واحد های مرتبط

 معاونت آموزشی و پژوهشی( الف

 مدیر کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 مدیر مرکز رایانه 

 معاونت پشتیبانی و اداری( ب

 مدیر امور عمومی 

 انتظامات 

 مدیر امور مالی 

 دانشجویی  -معاونت فرهنگی ( ج

 مدیر امور دانشجویی 



 آموزشی و پژوهشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت ( الف

 آماده سازی سامانه آموزشی 

  صادر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  مجوز آن توسطثبت رشته های جدیدی که

 حداقل یک ماه قبل شده است

 از تاریخ  روز قبل 20ل های جدید حداق سرفصل و سیالبس دروس رشته تعریف

 (امور شهریه)آن به واحد مالی  کتبی و اعالم ثبت نام

  از تاریخ  روز قبل 10تست زیر سامانه پذیرش و زیر سامانه های مرتبط دیگر حداقل

 ثبت نام

 ثبت انتخاب واحد پذیرفته شدگان بعد از تکمیل اطالعات توسط دانشجو 

  دانشجو یحضورثبت نام جهت  فیزیکی موسسه آماده سازیمراحل 

  به واحد امور عمومی پذیرفته شدگان اعالم فضای پیشنهادی جهت مراجعه حضوری

 موسسه

 قبل به واحد کمکی مورد نیاز جهت ثبت نام حداقل یک هفته  اعالم تعداد نیروی

 امور اداری

  به واحد سایت و ( سیستم های کامپیوتری، شبکه و غیره)اعالم تجهیزات مورد نیاز

 سسهامور عمومی مو

 طالعیه ها و دادن آگاهی الزم بر روی سایت موسسه قبل از اعالم اسامی اعالم ا

 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

 اده سازی مرکز رایانه جهت ثبت نامآم 

 جهیزات ارسالی از سوی معاونت آموزشی و تحصیالت تست و آماده سازی کلیه ت

 تکمیلی

  ثبت نام زمان در احتمالیالزم جهت بروز مسائل های پیش بینی 

 (سرور، شبکه، اینترنت و )نام  ثبت جهترد امو کلیه آماده سازیو  بررسی....  

 .در اطالعیه های ثبت نام که بر روی سایت قرار داده می شود زمان مشخص می شود

 معاونت پشتیبانی و اداری (ب

 مدیر امور مالی 

  روز قبل  10های جدید حداقل تعیین و ورود اطالعات مالی دروس مربوط به رشته

 از تاریخ ثبت نام



  بر روی سایت ( میزان علی الحساب و غیره)اعالم اطالعیه ها و دادن آگاهی الزم

 موسسه قبل از اعالم اسامی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

  اعالم اطالعیه های ثبت نام و دادن آگاهی های الزم جهت پرداخت الکترونیکی

 پذیرفته شدگان

  اعالم تعداد نیروی کمکی مورد نیاز جهت ثبت نام حداقل یک هفته قبل به واحد

 امور اداری

 مدیر امور عمومی 

 آماده سازی فضا متناسب با تعداد پذیرفته شدگان 

 هماهنگی های الزم جهت آماده سازی تجهیزات برای ثبت نام 

  به انتظامات موسسه و بیان شرایط ثبت نامارائه توضیحات الزم 

 مدیر امور اداری 

 مبنای درخواست ارسالی از سوی معاونت بر مورد نیاز ن نیروی کمکی فراهم نمود

 آموزشی 

 فرهنگی -معاونت دانشجویی( ج

  گردد تا  مستقر 1محیط ساختمان شماره واحد مشاوره موسسه در طول زمان ثبت نام در

 به پذیرفته شدگان انجام دهندراهنمایی های الزم را 

 :نام به قرار ذیل می باشد مراحل ثبت

 الکترونیکی -1مرحله 

 تبدیل اطالعات و عکس پذیرفته شدگان از فایل سنجش به سیستم سادا 

 انطباق رشته های سنجش با کد رشته های سیستم سادا 

 (انتظاماتواحد )مراجعه حضوری  -2مرحله 

 :دریافت موارد ذیل

  شماره تحویل 

  مراحل ثبت نامتحویل راهنمای 

  ثبت نام اعم از آموزشی و مالیمدارک مورد نیاز لیست 

  فرم تعهد انضباطیتحویل 

  فرمهای مشترک سنجشتحویل 

 (آموزشواحد )مراجعه حضوری  -3مرحله 



  تطبیق مشخصات هویتی، مدارک تحصیلی و نظام وظیفه پذیرفته شدگان با فایل ارسالی

 سازمان سنجش مطابق دستورالعمل ثبت نامی سنجش 

 (در صورت نداشتن مغایرت)ز هویت و تولید شماره دانشجوئی تائید احرا 

  یک فرم در دو نسخه جهت کسری مدارک پذیرفته شدگان تهیه گردد و در زمان

ه و نسخه دوم برای کارشناس یک نسخه برای پذیرفته شد. ثبت نام تکمیل شود

 آموزش

  اول دانشجو حانات ترم تا قبل از شروع امتحداکثر نواقص پرونده ها می بایست

 تکمیل گردد

  به دانشجویانی که دارای نقص پرونده هستند، تا زمان تکمیل مدارک، کارت

 دانشجویی تحویل نگردد

 (واحد امور مالی) پرداخت الکترونیکی شهریه-4مرحله 

 :تکمیل اطالعات پرتال طبق مراحل ذیل -5مرحله 

  سایت موسسهها بر روی اطالعیه و راهنمایی های الزم جهت تکمیل فرم 

 به سایت موسسه به آدرس  دانشجو مراجعهwww.sadra.ac.ir و تکمیل فرم ها 

 .دانشگاه با سطوح دسترسی مشخص شدهدریافت برنامه هفتگی از طریق سامانه  -6مرحله 

 الزم به ذکر است که 

 .صورت پذیردمی بایست نام پاسخگویی تلفنی در طول مدت ثبت  .1

مقررات آموزشی مقاطع مختلف به طور خالصه در اختیار دانشجویان در روز ثبت نام قرار   .2

 . گیرد

طبق تاریخ )مراجعه به کارشناس رشته مستقر در آموزش و دریافت موارد ذیل  -7مرحله 

 (:هایی که متعاقبا اعالم می گردد

 کارت دانشجویی 

 فرم معافیت تحصیلی 

 ائیدیه و ریزنمرات از موسسه مقطع قبلینامه اخذ مدرک، ت 

 

 

http://www.sadra.ac.ir/

