راهنمايي پذيرش غيرحضوري
جهت ورود به صفحه پذيرش
غيرحضوري بر روي گزينه فوق
كليك نماييد

صفحه اطﻼعات پذيرش غيرحضوري  :اين صفحه شامل  ١٣بند براي پذيرفته شدگان زن و  ١٤بند براي
پذيرفته شدگان مرد مي باشد)دانشجويان دوره نوبت دوم يك بند پرداخت الكترونيكي پيش پرداخت شهريه
دارند( ،كه تمام بندها براساس اطﻼعات درخواست شده بايد تكميل شود كه در صورت عدم تكميل اطﻼعات
در هر مرحله بصورت ناقص در قسمت اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو
امكان تاييد وجود نخواهد داشت .
در انتها بعد از تكميل اطﻼعات بصورت دقيق براساس زمان بندي اعﻼم شده توسط سامانه آموزشي جهت
تحويل مدارك به دانشگاه حضوري مراجعه فرماييد.

بند  : ١تعيين وضعيت نظام وظيفه )مخصوص آقايان(
در اين مرحله پذيرفته شدگان مرد براساس نوع وضعيت نظام وظيفه ي كه دارند گزينه مربوط را انتخاب
كرده و در نهايت بر روي دكمه

كليك كرده تا اطﻼعات ذخيره

شود .

بند  .١مربوط به وضعيت نظام وظيفه مي باشد كه براساس نوع
وضعيت انتخاب مي شود

از اين قسمت وضعيت نظام
وظيفه انتخاب شود و بعد بر روي
گزينه اصﻼح كليك نماييد .

بند  ٢و) ١در فرم خانم ها( بند ٣و  ) ٢در فرم آقايان (  :اطﻼعات دانشجو
در اين دو مرحله دانشجو بايد اطﻼعات درخواست شده را به دقت تكميل نماييد و در آخر بر روي دكمه
كليك كرده تا اطﻼعات ذخيره شود .در اين مرحله مربوط به اطﻼعات شخصي و تحصيلي
دانشجو مي باشد كه بايد به صورت كامل ثبت شود .

اطﻼعات دانشجو ) اطﻼعات شخصي
داوطلب ( كه در دو قسمت مي باشد كه
بايد تكميل و تاييد شود.

اطﻼعات شخصي و
تحصيلي بايد بصورت
كامل تكميل شود

در پايان بعد از ثبت اطﻼعات حتما گزينه بله انتخاب شود  .و در نهايت بر روي دكمه
كرده تا اطﻼعات نهايي شود.

كليك

در ادامه اطﻼعات دانشجو قسمت دوم مي باشد كه مربوط به اطﻼعات خانوادگي است .

اطﻼعات خانوادگي بايد
بصورت دقيق تكميل شود

در پايان بعد از ثبت اطﻼعات حتما گزينه بله انتخاب شود  .و در نهايت بر روي دكمه
كرده تا اطﻼعات نهايي شود

كليك

بند ) ٣فرم خانم ها ( بند  ) ٤فرم آقايان ( استعﻼم سوابق تحصيلي  :اين قسمت جهت دريافت تاييديه
مقطع قبلي مي باشد كه حتما بايد انجام شود.

براي دريافت تاييديه مقطع قبلي از
طريق گزينه فوق انجام شود.

جهت دريافت كد پيگيري بر روي ادرس زير
كليك نماييد.

بعد از دريافت كد رهگيري در
اين قسمت ثبت فرماييد.

در اين صفحه اطﻼعات درخواستي بصورت كامل تكميل شود  .بعد از دريافت كد پيگيري آن را در قسمت
ثبت كد رهگيري در سامانه درج نماييد).صفحه سامانه استعﻼم سوابق تحصيلي(

بند ) ٤در فرم خانم ها( بند  ) ٥در فرم آقايان ( :ثبت اطﻼعات تحصيﻼت قبلي دانشجو

مربوط به اطﻼعات مقطع تحصيلي قبلي
مي باشد كه بايد تكميل شود.

در اين صفحه براي ثبت اطﻼعات تحصيلي مقطع قبلي بر روي گزينه ايجاد تحصيﻼت قبلي كليك
نماييد،سپس در پنجره )ذيل ( نمايش داده اطﻼعات دقيق ثبت و بر روي گزينه اطﻼح كليك نماييد تا
اطﻼعات ايجاد شود.

بند) ٥فرم خانم ها ( بند  ) ٦فرم آقايان ( اطﻼعات ايثارگري  :درصورت داشتن ايثارگري اطﻼعات وارد شود.

بند ) ٦فرم خانم ها ( بند ) ٧فرم آقايان(  :اطﻼعات خانواده دانشجو  .در اين مرحله وارد كردن اطﻼعات
پدر و مادر الزامي است .

در اين قسمت اطﻼعات پدر و
مادر حتما بايد ثبت شود
بعدازثبت هر اطﻼعات
روي دكمه ايجاد
كليك نماييد.

بند ) ٧فرم خانم ها( بند ) ٨فرم آقايان ( معرفين دانشجو  :درمرحله وارد كردن سه نفر معرف
الزامي است.
ثبت شماره تلفن
همراه و ثابت ،آدرس
الزامي

برروي گزينه ايجاد كليك
كرده تا صفحه اطﻼعات
جهت ثبت باز شود.

بعداز ثبت نام هر معرف حتما
برروي گزينه

كليك

تا ركود اطﻼعات ايجاد شود.

بند) ٨فرم خانم ها ( بند  ) ٩فرم آقايان (  :فعاليتهاي شغلي  ،فرهنگي و اجتماعي دانشجو) در صورت
داشتن فعاليتي تكميل اطﻼعات الزامي است (.تكميل شود.

بعد ازثبت اطﻼعات بر
روي دكمه
كليك نماييد

.

بند ) ٩فرم خانم ها( بند ) ١٠فرم آقايان ( سفرهاي خارجي دانشجو :در صورت نياز تكميل اطﻼعات
الزامي است.

بعد ازثبت اطﻼعات بر
روي دكمه
كليك نماييد

بند)١٠فرم خانم ها( بند ) ١١فرم آقايان ( ارسال فايل مدارك  :در اين مرحله اسكن مدارك
براساس نوع درخواست بايد به صورت خوانا و صحيح ارسال شود.
براي بارگذاري بهتر مدارك ميتوانيد از نرم افزار

 Sangitاستفاده نمياييد كه وضوح باﻻتري

دارد.
نكته  :پذيرفته شدگاني كه به دﻻيلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد نمي باشند ﻻزم
است فرم تعهد تحويل مدارك را از اطﻼعيه ثبت نامي دانلود و در قسمت مدرك كارشناسي ارشد
بارگذاري نمايند.

جهت ارسال اسكن مدارك بر روي گزينه فوق
كليك نماييد.
نكته  :لطفا مدارك خوانا و صحيح بارگذاري
شود .

قابل ذكر است مدارك بعد از ارسال همچنان در وضعيت ارسال نشده خواهد بود تا زماني كه از
طرف دانشگاه تاييد شود .

جهت بارگذاري مدارك بر روي
گزينه ارسال كليك نماييد

برروي گزينه انتخاب فايل كليك كرده و از
بعداز آپلود مدارك بر روي گزينه اعمال
تغييرات حتما كليك نماييد تا ركود مورد نظر
ايجاد شود

مسير مربوطه فايل اسكن شده را انتخاب
نماييد

بند ) ١١فرم خانم ها( بند )١٢فرم آقايان( ارسال تعهد نامه الكترونيكي

جهت مشاهده و تاييد تعهد نامه
كليك نماييد.

جهت مشاهده و تاييد بر روي عﻼمت ذره بين
كليك نماييد  .مشاهده تعهدنامه به منزله تاييد
مي باشد.

پرداخت الكترونيك پيش پرداخت شهريه  :اين بند براي دانشجويان دوره نوبت ميباشد كه بايد از اين
طريق پيش پرداخت شهريه انجام شود.

جهت پرداخت هزينه شهريه بر روي گزينه
فوق كليك نماييد.
هزينه پيش پرداخت بصورت علي الحساب
مي باشد.

بند  ) ١٢فرم خانم ها( و بند) ١٣فرم آقايان ( اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات
كامل دانشجو  :در صورتي كه تمام مراحل بصورت كامل وارد شود در اين مرحله پيغام مبني بر اينكه آيا
اطﻼعات وارد شده را تاييد مينماييد نمايش داده ميشود  .در صورتي كه در هر يك از مراحل نقصي
باشد اين گزينه غيرقابل تاييد مي

باشد.

بعداز تكميل اطﻼعات تمام مراحل و تاييد اين بند وارد صفحه ذيل مي شود

بعد از تاييد اطﻼعات وارد صفحه ذيل مي شود  .گزارش  . ١٨٠٠كه جهت ارائه به خوابگاه نياز مي باشد.

جهت چاپ اين گزارش بر روي دكمه مشاهده گزارش كليك
كرده تا وارد صفحه چاپ شود

بند ) ١٣فرم خانم ها ( بند  ) ١٤فرم آقايان( چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجو

با انتخاب اين گزينه وارد صفحه گواهي پذيرش غيرحضوري دانشجوي
جديدالورود مي شود.

بعد از كليك بر روي گزينه انتخاب در بند چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجو وارد
اين صفحه ميشود كه براي روي چاپ بر روي دكمه مشاهده گزارش كليك نماييد.

بعد از تكميل و تاييد تمام مراحل و چاپ گواهي پذيرش براساس زمان و تاريخ
اعﻼم شده توسط سامانه آموزشي كه در بند آخر صفحه پذيرش غيرحضوري جهت
تحويل مدارك به دانشگاه مراجعه فرماييد.

نكته  :بعد از پذيرش نهايي توسط كارشناس دانشگاه شناسه كاربري شماره دانشجوي و گذرواژه
كدملي تغيير ميكند .براي ورود مجدد بايد از اين شناسه استفاده نماييد.
جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد از طريق ذيل وارد شويد.
نكته  :تا زماني كه انتخاب واحد نهايي نشده است از طريق گزارش ٧٧و  ٨٨برنامه انتخاب واحد
در دسترس است بعد از نهايي شدن انتخاب واحد از گزارش  ٧٨مشاهده نماييد.

جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد از
گزارش  ٧٧يا  ٨٨استفاده نماييد.
جهت ورود در كد ذيل كد  ٧٧يا  ٨٨را وارد
و دو بار كليك نماييد.

در اين صفحه جهت مشاهده برنامه
انتخاب واحد بر روي گزينه مشاهده
گزارش كليك نماييد.

در اين صفحه برنامه انتخاب واحد
و ساعت شروع وپايان كﻼس ها
نمايش داده مي شود.

