مرحله اول  :مراجعه به سایت واحد تهران مركزي و كلیک بر روي آیتم ثبت نام دانشجویان ورودي جدید
آدرس سایت واحد تهران مركزيiauctb.ac.ir

مرحله دوم  :مطالعه دقیق موارد مندرج در منوهاي صفحه اصلی سایت واحد تهران مركزي
مرحله سوم  :پس از مطالعه كامل و تهیه مدارک الزم  ،به قسمت ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان در انتهاي صففحه اصفلی سفایت
واحدتهران مركزي وارد شوید.

مرحله چهارم  :ورود اطالعات مورد نیاز و كلیک بر روي ورود به سایت .

تذکر :در خصوص وارد كردن نام پدر ،چنانچه نام ایشان دو قسمتی می باشد (بعنوان مثال علیرضا) اگر با پیفام (در سیسفتم اطالعفاتی یاففت نشفد)
مواجه شدید لطفا نام وي را جدا گانه وارد فرمایید و یا بلعکس ( علی رضا).

مرحله پنجم  :پس از وارد نمودن اطالعات و ورود به سایت  ،مشخصات فرد پذیرفته شده قابل رویت خواهد بود كه با انتخاب قبفولی
می توانید روند ثبت نام خود را ادامه دهید.

مرحله ششم  :ورود به قسمت ثبت اطالعات ففردي  ،كفه در ایفس قسفمت مفی بایسفت اطالعفات درخواسفتی را بفر اسفاس مفدارک و
مستندات تکمیل نمایید.

مرحله هفتم  :اسکس مدارک مورد نیاز بر اساس حداكثر ظرفیت تعییس شده.

مرحله هشتم  :ایس مرحله ویژه آقایان می باشد و می بایست وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایند.

مرحله نهم :دانلود و تکمیل فرم هاي مربوط به ثبت نام  .در ایس مرحله پس از دانلود فرمها از صفحه اصفلی سفایت و پفر كفردن آنهفا ،
صفحات اجباري و ستاره دار را آپلود نمایید.

مرحله دهم  :در ایس مرحله ابتدا می بایست مدارک ارسالی از سوي واحد دانشگاهی تایید ،تا امکفان پرداخفت شفهریه بفراي پذیرفتفه
شدگان و ادامه روند ثبت نام فراهم گردد .مدت زمان بررسی مدارک از سوي واحد دانشگاهی  8ساعت اداري خواهد بفود كفه مراتف
تایید و یا عدم تایید مدارک نیز به صورت پیامک (به شماره همراه مندرج در اطالعات فردي) و ارسال پیام در سامانه ثبت نام اینترنتی به
فرد اطالع رسانی خواهد شد.

قابل توجه :

چنانجه مدارک ارسالی دارای نواقص و ایراداتی باشد  ،مراتب از سوی واحد تهران مرکزی به پذیرفته شده از طریق

ارسال پیام در سامانه و ارسال پیامک به شماره تلفن همراه قید شده در قسمت اطالعات فردی اطالع رسانی می گردد و به منظور رفق
نقص می بایست درسامانه ثبت نام اینترنتی و پس از مطالعه پیام ،تایید دریافت پیام را کلیک فرمایید

مرحله یازدهم :پس از تایید مدارک از سوي واحد  ،می بایست نسبت به پرداخت شهریه ثابت از قسمت پرداخت اكترونیکفی شفهریه
اقدام فرمایید كه جهت ایس امر نیاز به رمز دوم كارت عابر بانک می باشد.

مرحله دوازدهم :انتخاب درگاه بانک جهت پرداخت شهریه تعییس شده .

مرحله سیزدهم  :با استفاده از رمز دوم عابر بانک خود نسبت به پرداخت شهریه مشخص گردیده اقدام فرمایید.

مرحله چهاردهم  :پس از پرداخت شهریه و تایید آن به قسمت بازگشت جهت دریافت كد رهگیري مراجعه فرمایید

مرحله پانزدهم  :برگه مربوط به كد رهگیري خود را پرینت و تا زمان ارائه كلیه مدارک به صورت حضوري ،نفزد خفود نگهفداري
نمایید.

مرحله شانزدهم  :مراجعه به نشانی  stu.iauctb.ac.irجهت انتخاب واحد اینترنتی
جهت كس

اطالعات بیشتر در خصوص چگونگی انتخاب واحد به راهنماي انتخاب واحد اینترنتی واقع در سایت اصلی واحد مراجعه نمایید.

موفق باشید

