
 مراحل ثبت نام 

 

 اینترتی((غیرحضوری پذیرش اول مرحله

 کردن واردنسبت به  STDNEW/85.185.81.93به آدرس  مراجعه با شده پذیرفته فرد مرحله این در
 تایید والزم جهت ثبت نام )موجود در صفحه اصلی سایت دانشگاه ( مدارک کلیه بارگذاری فردی، مشخصات

 .نماید  اقدام تعهد فرمهای الکترونیکی
 از قسمت چاپ اطالعاترا خود "غیرحضوری پذیرش گواهی" است الزمپس از پایان روند اینترنی ثبت نام ، 

 در شده بارگذاری مدارک سایر و تعهد فرمهای غیرحضوری، پذیرش گواهی .نمایید چاپ و دریافت
 تمامی است الزم .میشود تأیید و بررسی نام ثبت کارشناس توسط "حضوری مدارک تحویل "روز

 مدارک تحویل "روز درمدارک در قالب سی دی همراه اسکن را به   "غیرحضوری پذیرش "مدارک
 .باشید داشته همراه "حضوری

 وند ثبت نام اینترنتی:ر

 STDNEW/85.185.81.93 مراجعه به لینک ثبت نام -1

 اره شناسنامه   وارد کردن کد ملی و شم -2

 
 

در این مرحله پس از مطالعه  اطالعیه )  69 ورودی  -فرم پذیرش مقطع کارشناسیمرحله  -3

 (بارگزاری شده، گزینه ثبت نام را بزنید
گزینه ثبت نام را زده  ،را مطالعه کرده در این مرحله متن بارگزاری شده  –ثبت نام متن رحله م -4

 .بعد بروید به مرحله

گزینه یل اطالعات درخواستی ، مپس از تک هدر این مراحل -مرحله مشخصات شناسنامه ای -5

 .بروید ثبت نام را زده و به مرحله بعد



ا رثبت گزینه یل اطالعات درخواستی ، مپس از تک هدر این مراحل -مرحله مشخصات خانوادگی -9

 .بروید زده و به مرحله بعد

در این مراحله پس از تکمیل اطالعات درخواستی ،  - مشخصات مقاطع تحصیلی پایهحله مر -7

 .بروید را زده و به مرحله بعدثبت گزینه 

در این مرحله پس از مطالعه متن بارگزاری  – مقطع کارشناسی رایگانتعهد آموزش مرحله  -8

 .شده و تیک موافقت کلید ثبت را زده و به مرحله بعدی بروید

در این  قسمت چاپ اطالعات  را زده و  -چاپ فرم تائیدیه نهائی ثبت نام ورودی جدیدمرحله   -6

پرینت اطالعات را دریافت نموده و در زمان تحویل مدارک به همراه مدارک الزم به کارشناس ثبت نام 

 تحویل دهید(

)در این مرحله اسکن مدارک درخواستی را بار گزاری -اسکن یا الصاق تصویر مدارکمرحله  -11

 .رویدلید ثبت را بزنید و به مرحله بعد بنموده ک

گزینه ارسال جهت بررسی را زده و پس از مشاهده در این مرحله  - فرم ارسال گردشمرحله  -11

ثبت نام غیر حضوری به اتمام  -  میباشد "در حال بررسی"وضعیت ثبت نام -اخرین پیامی مبنی بر 

 .میرسد

 

 

 :حضوری مدارک تحویل دوم مرحله

"غیرحضوری پذیرش" مراحل تکمیل از پس میبایستی محترم شدگان پذیرفته اطالعیه در  که زمانبندی اساس بر 

www.kub.ac.i)در سایت دانشگاه به آدرس ثبت نام ورودی های جدید که  r)   در صفحه اصلی سایت موجود

"حضوری مدارک تحویل" جهت و اسکن تمامی مدارک در قالب سی دی ذیل مدارک داشتن دست در با میباشد،   

"حضوری مدارک تحویل" برای مراجعه عدم صورت در .نمایند مراجعه دانشگاهمحل   به  لم کان فوق مراحل 

 . میباشد شده پذیرفته با آن تبعات مسئولیت و شده یکن

 تلقی تحصیل ادامه از انصراف منزله به نام ثبت برای شده تعیین تاریخ در شدگان پذیرفته مراجعه عدم :توجه

"حضوری مدارک تحویل" برای شده پذیرفته حضورشخص ضمناً .شد خواهد  .است الزامی 

 

 کارشناسی:  ناممدارک الزم جهت ثبت

 شناسنامه صفحات تمامی کپی و اصل *          

 ملی کارت رو و پشت کپی و اصل         *

http://www.kub.ac.ir/


 پشت نویسی شده 3*4قطعه عکس  4         *

 دانشگاهی پیش دوره پایان گواهی کپی و اصل         *

 دانشگاهی پیش دوره موقت گواهی کپی و اصل         *

 دانشگاهی پیش دوره نمرات ریز گواهی کپی و اصل         *

 متوسطه دوره پایان گواهی کپی و اصل         *

 متوسطه دوره موقت گواهی کپی و اصل         *

 متوسطه دوره نمرات ریز گواهی کپی و اصل         *

 دفاتر پیشخوان( طریق از تحصیلی )اقدام تأییدیه         *

 ایثارگر )درصورت استفاده از سهمیه شاهد در آزمون سراسری( و شاهد فرزند بر دال مدارک ارائه         *

 * فرم رضایت اردو که به امضای والدین رسیده باشد

 

 ارشد: ناممدارک الزم جهت ثبت

 )اصل مدرک کارشناسی )لیسانس 

 اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آن 

  تهیه شده در سال جاری 3*4شش قطعه عکس تمام رخ 

 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت 

 مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران 

 (ه شدگان رتبه اول استعدادهای درخشانتائیدیه رتبه اولی ) ویژه پذیرفت   

 

 بعد از ثبت نام اینترنتی جهت  و کارشناسی ارشد( باید کلیه مقاطع)کارشناسی دانشجویان

 نمایند.مراجعه  حضوراًبه کارشناسان مربوطه تشکیل پرونده فیزیکی 

 

 

شهریور شمالی، کوچه شهید  17استان خراسان شمالی ، بجنورد، خیابان  آدرس دانشگاه کوثر:         

 6415915458عبدالحسین نوریان. کد پستی:

     15832292892 ، 15832291118  تلفن های تماس:         


