راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان سال 1401
(پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی پیوسته)
 - 1ورود به سایت آموزش ( برای ورود به صفحه ثبت نام از روز

ششم مهر

جمعه  1مهرماه تا روز چهارشنبه

به آدرس  http://e-damavandihe.ac.ir/dashboard.pcمراجعه نموده و کد داوطلبی و کد ملی خود را

در صفحه زیر وارد نماید).

 -2تکمیل اطالعات :پس از ورود به سایت وارد منوی تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان شوید و اطالعات درخواست شده در
صفحه را با دقت تکمیل نمائ ید .قابل ذکر است مسئولیت هر نوع اشتباه در تکمیل اطالعات به عهده دانشجو میباشد.

پس از تکمیل اطالعات روی کلید الصاق مدارک کلیک کرده و مدارک درج شده در ذیل را پیوست نمایید(با فرمت  JPGو حجم
حداقل 100و حداکثر 400کیلو بایت).
 -1اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن
 -2اصل کارت ملی و کپی آن
-3فرمهای تکمیل شده ثبتنام (برای دریافت فرمها میتوانید به صفحه اصلی سایت و یا انشارات دانشگاه مراجعه کنید)
 -4ریز نمرات دیپلم و پیشدانشگاهی
-5پرینت کارنامه قبولی در آزمون سراسری و پرینت کارنامهای که در آن درصد دروس درج شده باشد.
-6پرینت فرم تأئیدیه تحصیلی (سامانه )https://emt.medu.ir
 4 -7قطعه عکس 3*4

.

پذیرفته شدگان پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی برای قطعی شدن ثبت نام و انجام

انتخاب واحد باید در روزهای شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه (دوم ،چهارم ،ششم
مهر ماه) از ساعت  8صبح الی14بعد از ظهر با در دست داشتن مدارک ذیل به دانشگاه
مراجعه نمایند:
 -1اصل شناسنامه و کارت ملی و تصاویر تمام صفحهها .
 -2فرمهای تکمیل شده ثبتنام (برای دریافت فرمها میتوانید به صفحه اصلی سایت و یا
انتشارات دانشگاه مراجعه کنید).
 -3اصل دیپلم و پیشدانشگاهی و یا گواهی موقت
 -4کارنامه ریزنمرات دیپلم و پیشدانشگاهی

 -5تصویر کارنامه قبولی در آزمون سراسری و کارنامهای که در آن درصد دروس درج شده
است
 -6تصویر فرم تأئیدیه تحصیلی
 4 -7قطعه عکس 3*4
پس از تحویل مدارک ،شهریه به صورت علیالحساب 20000000ریال دریافت خواهد شد

آدرس  :تهران .خیابان انقالب .ابتدای خیابان وصال شیرازی .خیابان شهید رضا
نائبی .پالک  .21موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند
قابل ذکر است دانشجویان پسر باید ثبتنام الکترونیکی خود را در لینک درج
شده در این اطالعیه انجام داده و برای تحویل مدارک و ثبتنام نهایی به واحد
دماوند مراجعه نمایند.
آدرس واحد دماوند :دماوند ،گیالوند ،نرسیده به پلیس راه گیالوند ،جنب
شرکت گاز ،خ تندگویان ،مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.

