
راهنمايي پذيرش غيرحضوري

  

بند براي  12بند براي پذيرفته شدگان زن و  11اين صفحه شامل :  صفحه اطالعات پذيرش غيرحضوري

ل شود كه در يمپذيرفته شدگان مرد مي باشد، كه تمام بندها براساس اطالعات درخواست شده بايد تك

اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ عات در هر مرحله بصورت ناقص در قسمت صورت عدم تكميل اطال

  .امكان تاييد وجود نخواهد داشت  فرم مشخصات كامل دانشجو



  

   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  : 4و 3بند 

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

.كليك كرده تا اطالعات ذخيره شود  

  

  . دانشجو مي باشد كه بايد به صورت كامل ثبت شود  و تحصيلي اين مرحله مربوط به اطالعات شخصيدر 

  

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

  

  



  شود درصورت داشتن ايثارگري اطالعات وارد: اطالعات ايثارگري  5بند

  

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

  

  

  

  



  . 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

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

  



گزينه ارسال كليك  ارسال مدارك رويجهت . اسكن كليه  مدارك الزامي است: ارسال فايل مدارك  10بند

  . كرده تا وارد صفحه 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

  

  



 1در صورتي كه تمام مراحل :  اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو 11بند  .

يا اطالعات وارد شده را تاييد پيغام مبني بر اينكه آبصورت كامل وارد شود  در اين مرحله  01تا 

گزينه غيرقابل  نقصي باشد اين 10تا  1 در صورتي كه در هر يك از مراحل .شود  داده مي نمايش  نماييد مي

 .تاييد مي باشد

  

 

بعد از اتمام مراحل بر روي اين گزينه كليك كرده تا 

 اطالعات تاييد و نهايي شود


