
راهنمايي پذيرش غيرحضوري

  

يرفته شدگان مي باشد، كه تمام پذ بند براي ١١: اين صفحه شامل  صفحه اطالعات پذيرش غيرحضوري

عات در هر مرحله ل شود كه در صورت عدم تكميل اطاليمبندها براساس اطالعات درخواست شده بايد تك

 فرم مشخصات كامل دانشجواتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ  ١٢بند بصورت ناقص در قسمت 

  امكان تاييد وجود نخواهد داشت .



  

  

   تعيين وضعيت نظام وظيفه : ١بند 

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 

قابل توجه آندسته از دانشجوياني كه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ندارند اعالم مي گردد 

مراجعه كرده و برگه در خواست  epolice.ir جهت دريافت برگه معافيت تحصيلي به آدرس 

  .اقدام نماييد  معافيت تحصيلي به همراه مدرك ثبت نامي در قسمت ارسال مدارك

 



  

  اطالعات دانشجو  : ٣و ٢بند 

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 . 

  

  

حتماعنوان روبرو  براي اندسته از 

دانشجوياني كه كارت پايان خدمت 

 يا معافيت ندارند انتخاب شود

 كليك نماييد تا صفحه تعيين وضعيت نظام وظيفه بازشود نتخابا بر روي گزينه



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

  

  

دانشجويان گرامي : اطالعات 

شخصي و تحصيلي را دقيق و 

 صحيح وارد نمائيد. 



  

انتخاب  را  گزينه بله  اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد در پايان بعد از ثبت اطالعات حتما 

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

  

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

  

دانشجويان گرامي : جهت 

دريافت تاييديه تحصيلي از 

طريق لينك مقابل اقدام 

 نماييد



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

كرده تا اطالعات نهايي شود

  

   .درصورت داشتن ايثارگري اطالعات وارد شوداطالعات ايثارگري :  ٤بند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  در اين مرحله وارد كردن اطالعات پدر و مادر الزامي است .:: اطالعات خانواده دانشجو  ٥بند 

  

   معرف الزامي است.ارد كردن سه نفر درمرحله ومعرفين دانشجو .  ٦بند 

  

: فعاليتهاي شغلي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجو. در صورت داشتن فعاليتي تكميل اطالعات الزامي  ٧بند

   . است

  تكميل اطالعات الزامي است نيازدر صورت :    سفرهاي خارجي دانشجو ٨بند 

  



گزينه ارسال كليك  ارسال مدارك رويارسال فايل مدارك : اسكن كليه  مدارك الزامي است. جهت  ٩بند

 . كرده تا وارد صفحه ارسال مدارك شود

  لطفا اسكن فايل ها بدرستي ارسال 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. 

  

  

كليك  ارسالمدارك بر روي گزينه آپلود جهت 

  نماييد



فرم ي تعهدنامه الكترونيكي وارد صفحه   ذره بينبر روي  كليكبا ه الكترونيكي : مرسال تعهد ناا ١٠بند 

  ( بعد از مشاهده فرم وضعيت را تاييد شده نشان مي دهد) ك نماييد تا فرم تاييد شود .گزينه تاييد كليشده بر روي 

  

  

 ١در صورتي كه تمام مراحل :  اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو ١١بند 

يا اطالعات وارد شده را تاييد پيغام مبني بر اينكه آبصورت كامل وارد شود  در اين مرحله  ١٠تا 

نقصي باشد اين گزينه غيرقابل  ٠١تا  ١ در صورتي كه در هر يك از مراحل شود .داده مي نمايش  نماييدمي

  تاييد نشود پذيرش نهايي از طرف دانشگاه انجام نمي شود ١١در صورتي كه گزينه  .تاييد مي باشد

  

ك بر روي گزينه به منزله ليبا ك

 و تاييد فرم است  همشاهد

جهت اتمام پذيرش غيرحضوري بايد برروي اين 

 .كليك نماييد


