
 (اًتخاب ّاحذ)ساٌُوای ثثت ًام 

 .سا اًتخاب کٌیذ ثبت نام، عملیات ثبت نام و ثبت نام اصلیدس صفحَ اصلی تَ تشتیة هٌُْای  -1

 

سا کلیک کشدٍ ّ دس هْعذ اعالم ؽذٍ تشای ثثت ًام اقذام   دس صْست هؾاُذٍ خطایی هؾاتَ پیغام صیش، دکوَ -2

 هؾاُذٍ فشهاییذ 59الصم تَ رکش اعت صهاى اًتخاب ّاحذ سا هی تْاًیذ اص گضاسػ . کٌیذ

 

کَ تا ًام ّ هؾخصات ؽوا تاص ؽذٍ اعت، ؽواسٍ ّ گشٍّ دسّط اًتخاتی خْد سا دس ثبت نام اصلی دانشجى دس صفحَ  -3

 .ّاسد کٌیذ هت ثبت نامدروس انتخابی ججذّل 



 

سا  دس صْست تَ یاد ًذاؽتي کذ دسط یا هؾاُذٍ ّضعیت عایش گشٍّ ُای اسائَ ؽذٍ اص یک دسط، دکوَ  -4

 .تفؾاسیذ

تا اعتفادٍ اص دکوَ ُای ساٌُوا، ؽواسٍ داًؾکذٍ، گشٍّ ّ اص لیغت آخش کذ دسّط اسائَ ؽذٍ دس تشم سا پیذا ّ سّی دسط  -5

 .کٌیذهْسد ًظش خْد کلیک 



 

 

 .کلیک کٌیذ دس اًتِا سّی دکوَ  -6

تشای آگاُی اص عاعت اسائَ . لیغت گشٍّ ُای دسعی هْسد ًظش، هؾاُذٍ ًواییذ لیغت گشٍّ ُای اسائَ ؽذٍ دسط سا دس -7

 .لحظَ سّی سدیف هْسد ًظش دس قغوت ًحٍْ اسائَ ًگَ داسیذّ سّص ّ عاعت اهتحاى ُش گشٍّ، ًؾاًگش سا تشای چٌذ 

 .دس عتْى هشتْطَ سّی کلوَ دادسد کلیک ًواییذُش دسط  پیؼ ًیاصُا ّ ُوٌیاصُای تشای هؾاُذٍ  -8



 

 .سّی سدیف دسط ّ گشٍّ اًتخاتی خْد یک تاس کلیک ًواییذ تا دس دسّط دس دعت ثثت ًام جذّل ّاسد ؽْد -9

دسّط هْسد ًظش ؽوا تیؾتش اص سدیف ُای ًوایؼ دادٍ ؽذٍ هی تاؽذ ّ ًیاص تَ ّاسد کشدى دسّط  دس صْستی کَ تعذاد -11

 .کلیک کشدٍ ّ دسط جذیذ سا ّاسد کٌیذ دیگشی ًیض داسیذ، هی تْاًیذ سّی گضیٌَ 

ُذٍ سا فؾاس دُیذ تا خطاُای احتوالی اًتخاب ّاحذ خْد سا هؾا  پظ اص ّاسد کشدى کذُای هْسد ًظش خْد دکوَ-11

 .ًواییذ



 

 

 .دس صْست ّجْد خطا، ًؾاًگش سا چٌذ لحظَ دس عتْى تْضیحات دسط هشتْطَ ًگَ داسیذ تا اص ؽشح خطا هطلع ؽْیذ



 

جِت تغییش گشٍّ دسعی هی تْاًیذ سّی سدیف گشٍّ هْسد ًظش دس جذّل لیغت گشٍّ ُای دسعی هْسد ًظش کلیلک  – 11

 .ًواییذ

 

تشای )جِت حزف سدیف ُای اًتخاب ؽذٍ اص هٌْی عتْى دسخْاعت، حزف، ّ جِت قشاس گشفتي دس لیغت اًتظاس  – 11

 .، اًتظاس سا اًتخاب ًواییذ(دسّعی کَ ظشفیت آًِا تکویل ؽذٍ اعت



 

 .سا فؾاس دُیذ جِت رخیشٍ عولیات جاسی دکوَ  -12

  اًجام ایي کاس تَ هٌضلَ پایاى ثثت ًام ًیغت. 

 .سا فؾاس دُیذ تعذ اص اعوال تغییشات، جِت تغییش گشٍّ ُای ثثت ؽذٍ دس صْست ًیاص، دکوَ  -13

 .کَ هی خْاُیذ، ّاسد کٌیذ ، کذ دسط ّ عپظ ؽواسٍ گشٍّ جذیذی سادس پٌجشٍ تاص ؽذٍ -14

 .تشای تغییش گشٍّ، دکوَ اًجام ؽْد سا فؾاس دُیذ -15



 

تشای هحْ ؽذى جذّل، سّی آى کلیک . سا فؾاس دُیذ جذّل دسّط ثثت ؽذٍ دس ُفتَ، دکوَ تشای هؾاُذٍ  -16

 .کٌیذ

 .ًگَ داسیذ  تشای هؾاُذٍ ّضعیت ؽِشیَ خْد، ًؾاًگش سا سّی دکوَ -17

 .ًگَ داسیذ  تشای هؾاُذٍ تعذاد ّاحذُای ثثت ؽذٍ ّ دس لیغت اًتظاس، ًؾاًگش سا سّی دکوَ -18



 

 .سا فؾاس دُیذ  ُوَ خطاُا ّ اطویٌاى اص ثثت ُوَ ّاحذُای الصم، دکوَپظ اص سفع  -19

  َطی چٌذیي ًْتت ّسّد تَ عیغتن اًتخاب تا حصْل ًتیجَ هْسد ًظش خْد هی تْاًیذ پظ اص صدى دکو ،

 .ّاحذ خْد سا تکویل کٌیذ

 َجِت ًِایی ؽذى ثثت ًام، الضلوی اعت  فؾشدى دکو. 

 .سا فؾاس دُیذ OKًوایؼ دادٍ ؽذٍ هثٌی تش غیشقاتل تغییش تْدى ثثت ًام، دکوَ  هحتْای پیغامتا تْجَ تَ  – 21



 

 .سا فؾاس دُیذ  ّ جِت خشّج، دکوَ  جِت تاصگؾت تَ صفحَ هٌْ، دکوَ -21

 تعذ اص پایاى عولیت دس عیغتن گلغتاى، حتوا هشّسگش خْد سا تثٌذیذ ّ ُیچگاٍ صفحَ ای سا کَ تَ ًام : تزکش تغیاس هِن

 .کاستشی ؽوا تاص اعت، تذّى اطویٌاى اص تغتَ ؽذى، سُا ًکٌیذ

 

 


