
 بسمه تعالی

 باسالم 

به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالي غیر انتفاعي استان اصفهان و حائزسطح  به مناسبت قبولي شما در اين دانشگاهضمن تبريک 

 ؛يک مؤسسات غیر انتفاعي وزارت علوم 

 مراحل ثبت نام غیر حضوری:

 به آدرس زیر می شوید: دانشگاه ابتدا وارد سامانه

 :آدرس سامانه دانشگاه 

https://sad.jdeihe.ac.ir/stdnew 

شروع ثبت نام می توانید ثبت نام غیر حضوری  امه و وارد کردن عبارت تصویر و کلیک بروی گزینهشماره شناسن  -تکمیل فیلدهای کد ملی با   -1

 خود را آغاز نماید.

  



 
 

شده  مشخصات شما ذکر قابل رویت است که 1011سال  تحصیالت تکمیلیفرم پذیرش فایل اطالعات پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورود از بعد  -2

م وظیفه عمومی اطالعاتی سازمان نظادر خواست معافیت تحصیلی غیر حضوری سایت ب و ویر آن در خصوص وب سایت دانشگاه در ز است و

 داده شده است.

 www.jdeihe.ac.irوب سایت مؤسسه: 

 https://services.epolice.irسایت درخواست معافیت تحصیلی: 

 

 

 

http://www.jdeihe.ac.ir/
https://services.epolice.ir/


 مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سامانه :

 تصویر شخص -1

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه -2

 (رو تصویر کارت ملی ) پشت و -3

 تصویرمدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه -0

 مدارک تحصیلی -5

 :کلیک کردن روی گزينه ثبت نام -3

 مرحله انجام می شود هفتثبت نام در 

 اسکن یا الصاق تصویر مدرک -1

 مشخصات شناسنامه ای -2

 مشخصات خانوادگی -3

 مشخصات مقاطع تحصیلی پایه)مقطع کارشناسی( -0

 پرداخت الکترونیکی -5

 فرم ارسال گردش -6

 تاییدیه نهایی ثبت نام جدید الورودچاپ فرم  -7

 

 



 تذکر:

 تکمیل کلیه فیلد های ستاره دار الزامی است.

 الزامی است ارسال به کارشناسو در اخرین مرحله زدن گزینه 

ور به شما نام کاربری و رمز عب به قسمت پذيرش مجدد ورودهنگام بعد  ساعت 84پس از بعد از تکمیل ثبت نام و تایید کارشناس آموزش 

 داده می شود که نام کاربری همان شماره دانشجویی شما می باشد.نمایش به سامانه 

 به آدرس مؤسسه ارسال نمایند.ساعت بعد از ثبت نام  04را حداکثر تا زیر در ضمن: دانشجو موظف است کلیه مدارک

 کپی تمام صفحات شناسنامه -1

 کپی کارت ملی )پشت و رو( -2

معافیت ) )پشت و رو (مخصوص آقایان( دانشجویانی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می کنند اصل در کپی کارت پایان خدمت یا کارت  -3

 خواست معافیت تحصیلی

موقت دوره کارشناسی و) یک سری کپی( یا اصل نامه فارغ التحصیلی گواهی اصل یا  (یک سری کپی )کارشناسی ودوره اصل دانشنامه  -0

 فارغ التحصیلیدوره کارشناسی با ذکر معدل و تاریخ 

 تمام رخ با رعایت کامل شوئنات اسالمی 3*0شش قطعه عکس   -5

شما توسط مؤسسه به صورت کتبی در خواست داده می شود و دانشجو موظف   دوره کارشناسي ريزنمرات و تايیديه تحصیليبه اطالع می رساند 

 باشند.محل کارشناسی پاسخگویی نامه مؤسسه است که پیگیر آن باشد که دانشگاه 

 با آرزوی موفقیت و سالمتي برای شما عزيزان ))مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان اصفهان((


