
  راهنمايي پذيرش غيرحضوري

  

بند براي  14بند براي پذيرفته شدگان زن و  13اين صفحه شامل :  صفحه اطالعات پذيرش غيرحضوري

 شهريهپرداخت الكترونيكي پيش پرداخت بند دانشجويان دوره نوبت دوم يك (پذيرفته شدگان مرد مي باشد

عات ل شود كه در صورت عدم تكميل اطاليمكه تمام بندها براساس اطالعات درخواست شده بايد تك ،)دارند

 اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجودر هر مرحله بصورت ناقص در قسمت 

  .امكان تاييد وجود نخواهد داشت 

   

در اين مرحله به وارد صفحه پذيرش 

 .غيرحضوري شويد



  

   تعيين وضعيت نظام وظيفه : 1بند 

در اين مرحله پذيرفته شدگان مرد براساس نوع وضعيت نظام وظيفه ي كه دارند گزينه مربوط را انتخاب 

  . كليك كرده تا اطالعات ذخيره شود كرده و در نهايت بر روي  دكمه 

 

  

  

  

  

  

  

  

مربوط به وضعيت . 1بند 

نظام وظيفه مي باشد كه 

براساس نوع وضعيت 

 انتخاب مي شود



  

  اطالعات دانشجو  : 2و 3بند 

در اين دو مرحله دانشجو بايد اطالعات درخواست شده را به دقت تكميل نماييد و در آخر بر روي دكمه 

 و تحصيلي اين مرحله مربوط به اطالعات شخصيدر .كليك كرده تا اطالعات ذخيره شود  

 . دانشجو مي باشد كه بايد به صورت كامل ثبت شود 

  

  

پذيرفته  اطالعات شخصي 2و  3بند 

 شودتكميل  است كه بايد شده

شخصي و اطالعات 

بصورت تحصيلي بايد 

 كامل تكميل شود



كليك  و در نهايت بر روي دكمه . در پايان بعد از ثبت اطالعات حتما گزينه بله انتخاب شود 

  .كرده تا اطالعات نهايي شود

  

  . اطالعات خانوادگي است  مربوط به  باشد كهدر ادامه اطالعات دانشجو قسمت دوم مي 

  

كليك  و در نهايت بر روي دكمه . انتخاب شود  بلهدر پايان بعد از ثبت اطالعات حتما گزينه 

  كرده تا اطالعات نهايي شود

  

  

  

اطالعات خانوادگي بايد 

 بصورت دقيق تكميل شود



  ثبت اطالعات تحصيالت قبلي دانشجو :4بند

در پايان بعد از ثبت اطالعات حتما . در اين آيتم اطالت مربوط به مقطع قبلي بايد به صورت كامل وارد شود 

  .شود ثبت و ايجاد  كليك كرده تا اطالعات نهايي بر روي دكمه 

  

  

  

  

 مقطع قبلي است كه اطالعات  4بند 

 تكميل شود بايد



  

  ايثارگري اطالعات وارد شوددرصورت داشتن : اطالعات ايثارگري  5بند

  

  . در اين مرحله وارد كردن اطالعات پدر و مادر الزامي است. اطالعات خانواده دانشجو :  6بند 

  

  

  

  

در اين قسمت اطالعات پدر و 

 مادر حتما بايد ثبت شود 

بعدازثبت هر 

اطالعات روي دكمه 

 .ايجاد كليك نماييد



  

   .ارد كردن سه نفر معرف الزامي استدرمرحله و. معرفين دانشجو  7بند 

  

در صورت داشتن فعاليتي تكميل اطالعات الزامي . فعاليتهاي شغلي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجو:  8بند

  .است

.  

  

  

  

  

  

يجاد كليك برروي گزينه ا

كرده تا صفحه اطالعات 

 .جهت ثبت باز شود

بعداز ثبت نام هر معرف حتما 

كليك  برروي گزينه 

 . تا ركود اطالعات ايجاد شود

ثبت شماره تلفن 

آدرس  همراه و ثابت،

 الزامي

بعد ازثبت اطالعات بر 

 روي دكمه 

 كليك نماييد



  .تكميل اطالعات الزامي است نيازدر صورت :  سفرهاي خارجي دانشجو 9بند 

  

دراين مرحله فرم تاييديه تاريخ دفاع، تاييديه معدل و واحد گذرانده، :  هاي مورد نياز دريافت فرم 10بند

و تحويل  كه بايد بصورت كامل تكميل. باشد درخواست ريزنمرات و تاييديه تحصيلي، فرم نظام وظيفه مي

  .داده شود

  

  

  

بعد ازثبت اطالعات بر 

 روي دكمه 

 كليك نماييد



جهت ارسال مدارك روي گزينه ارسال كليك كرده تا وارد صفحه . اسكن كليه  مدارك الزامي است .11بند

  . ارسال مدارك شود

وضعيت ارسال نشده خواهد بود تا زماني كه از در قابل ذكر است مدارك بعد از ارسال همچنان 

  . دانشگاه تاييد شودطرف 

  

  

  

  .در اين مرحله اسكن مدارك براساس نوع درخواست بايد به صورت صحيح  ارسال شود

  

  

برروي گزينه انتخاب فايل كليك كرده و از 

مسير مربوطه فايل اسكن شده را انتخاب 

 نماييد

جهت واردشدن 

به صفحه ارسال 

بر روي گزينه 

فوق كليك 

 نماييد

اعمال بعداز آپلود مدارك بر روي گزينه 

ركود مورد نظر حتما كليك نماييد تا تغييرات 

 ايجاد شود



باشد كه بايد  اين بند براي دانشجويان دوره نوبت مي :پرداخت الكترونيك پيش پرداخت شهريه : 12بند

  . از اين طريق پيش پرداخت شهريه انجام شود

  

  .را انتخاب نماييد گزينه بلهدر صورت نياز به خوابگاه : فرم خوابگاه  13بند 

  

 1در صورتي كه تمام مراحل :  اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو 41بند 

يا اطالعات وارد شده را تاييد پيغام مبني بر اينكه آبصورت كامل وارد شود در اين مرحله  21تا 

نقصي باشد اين گزينه غيرقابل  21تا  1 در صورتي كه در هر يك از مراحل .شود  داده مي نمايش  نماييد مي

  .تاييد مي باشد

نياز به در صورت 

خوابگاه گزينه بله را 

انتخاب و روي دكمه 

 .اصالح كليك نماييد



  

  .خوابگاه نياز مي باشدكه جهت ارائه به .  1800گزارش . بعد از تاييد اطالعات وارد صفحه ذيل مي شود 

  

  

  

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

جهت چاپ اين گزارش بر روي دكمه مشاهده گزارش كليك 

 كرده تا وارد صفحه چاپ شود



   چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجو 15بند 

  

  

  .باشد نيازي به مراجعه حضوري جهت تحويل مدارك به دانشگاه نمي: قابل توجه 

 

گواهي پذيرش غيرحضوري دانشجوي با انتخاب اين گزينه وارد صفحه 

 .مي شود جديدالورود

وارد  شجوچاپ گواهي پذيرش غير حضوري داندر بند انتخاب بعد از كليك بر روي گزينه 

 .دكمه مشاهده گزارش كليك نماييد چاپ بر روي  روي ايبر كه اين صفحه ميشود 


