
 دانشگاه کاشانکارشناسی ورودی جدید  راهنمای تصویزی ثبت نام دانشجویان
 

 ٍ دسیافت شواسُ داًشجَیی ٍ سهض ٍسٍد  https://register.kashanu.ac.ir(هشاجؼِ بِ سایت 1

 با ًام کاسبشی شواسُ داًشجَیی ٍ کلوِ ػبَس کذ هلی )بذٍى صفش اٍل( pooya.kashanu.ac.ir(هشاجؼِ بِ پَستال داًشجَیی 2

 ، حتواً اص هشٍسگش فایشفاکس استفادُ شَد.پَستال داًشجَییبشای ٍسٍد بِ آدسس 

 

 
 

 ثبت نام گضیٌٍِ سپس  آموزش گضیٌِ(کلیک سٍی 3

 

 
 

 
 

 

https://register.kashanu.ac.ir/


 (اًتخاب ًَع ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ )بشای آقایاى( ٍ دکوِ دخیش4ُ
 

 
 

تظش تأییذ ٍ هٌ ًوَدُاسی تصَیش کاست خَد سا باسگز ّست(دس صَستیکِ داًشجَ داسای کاست پایاى خذهت یا کاست هؼافیت 1-4

 هاًذ تا بتَاًذ بقیِ هشاحل ثبت ًام سا بِ اتوام بشساًذ. کاسشٌاس ًظام ٍظیفِ هی

 بِ تزکشات هشبَط بِ حجن ٍ ًَع تصَیش تَجِ شَد.
 

 
 

 

اطالػات خَد سا  services.epolice.irِ بِ سایت ؼداًشجَ فاقذ کاست پایاى خذهت باشذ الصم است با هشاج(دس صَستیکِ 2-4

هٌتظش تأییذ کاسشٌاس ًظام ٍظیفِ اص ایي سایت سا دس پَستال داًشجَیی باسگزاسی ًوَدُ ٍ دسیافتی ثبت ٍ تصَیش ًْایی ثبت ًاهی 

 ام بشساًذ.هاًذُ تا بتَاًذ بقیِ هشاحل ثبت ًام سا بِ اتو

 



+پلیس ًسبت بِ 11، الصم است با هشاجؼِ بِ دفاتش ّستدس صَستیکِ داًشجَ بشای ٍسٍد بِ سایت ًظام ٍظیفِ فاقذ کذ سخا 

 دسیافت ایي کذ بِ ػٌَاى سهض ٍسٍد اقذام ًوایذ.

 

 
 بِ گضیٌِ ثبت ًامٍ بشگشت هجذد  "رخیشُ"(دسج کذ دسیافت شذُ اص سایت استؼالم تحصیلی دس هحل هشبَطِ ٍ دکوِ 5

 
 ٍ دکوِ رخیشُ دیپلناًتخاب ًَع  (6

 
ّای شخصی،  داس دس سشبشگ هذاسک ٍ ّوچٌیي تکویل بقیِ اطالػات خَاستِ شذُ دس سشبشگ باسگزاسی تصَیش هذاسک ستاسُ(7

  بستگاى، اهَس داًشجَیی، فشٌّگی، ٍسصشی

 

 

 



 
 

تَسط کاسشٌاس آهَصش بشسسی ٍ تأییذ ٍ دس صَستیکِ هذسک اسسالی ًقص تواهی هذاسک باسگزاسی شذُ دس سشبشگ هذاسک 

گشدد ٍ الصم است داًشجَ ًسبت بِ سفغ ًقص ٍ باسگزاسی هجذد آى تا صهاى  داشتِ باشذ با رکش دلیل دس کادس تَضیحات تأییذ ًوی

 داس اص سَی کاسشٌاس اقذام ًوایذ. تأییذ تواهی هذاسک ستاسُ

 

شَد پشداختْا  ِ شذُ اقذام ًوایذ. تآکیذ هیَاستاًشجَ الصم است ًسبت بِ پشداخت الکتشًٍیک ٍجَُ خد ،(دس سشبشگ پشداختْا8

 حتواً با هشٍسگش فایشفاکس اًجام شَد.

 

(پس اص اتوام اطالػات خَاستِ شذُ دس سشبشگْا با هشاجؼِ بِ سشبشگ باصدیذ ٍ تأییذ ًْایی ًسبت بِ دسیافت سسیذ ثبت ًام خَد 9

 .اقذام ًواییذ

دس صَستیکِ با هشاجؼِ بِ سشبشگ باصدیذ ٍ تأییذ ًْایی دکوِ تأییذ ًْایی هشاّذُ ًشذ ٍ پیام خطا ظاّش شذ، الصم است داًشجَ 

 با هشاجؼِ هجذد بِ سشبشگْای هاقبل ًسبت بِ سفغ ًقص اقذام ًوایذ.

 

نام قطعی نبوده و پورتال  تذکز: تا سمانی که دانشجو رسید ثبت نام اینتزنتی خود را دریافت نکزده باشد، ثبت

 کند. دانشجویی وی اس حالت راکد به جاری تغییز وضعیت پیدا نمی


