راهنماي پذيرش غيرحضوري دانشجويان
پس از ورود به سيستم ،از منوي "ثبت نام" ،منوي "پذيرش غيرحضوري " و سپس پردازش
"پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود" انتخاب شود.فرمی به شکل زير نمايش داده خواهد
شد:

در باالي فرم ،مشخصات اصلی دانشجو نمايش داده شده و در پايين فرم ،جدولی است که مراحل
کار را به ترتيب نمايش می دهد.
بسته به شرايط دانشجو (مثل رشته ،دوره و )...و شرايط دانشگاه (قوانين آموزشی ،شهريه و)...
مراحل مختلفی جهت پذيرش غيرحضوري دانشجو در اين فرم نمايش داده ميشود( .مثال اگر به
دانشجو پيش پرداخت شهر يه تعلق بگيرد ،مراحل پيش پرداخت شهريه در فرم نمايش داده
ميشود و اگر تعلق نگيرد ،نمايش داده نميشود).

قالب کلی اين فرم بدين صورت است که براي تمامی موارد ليست شده ،راهنمايی در سمت چپ آنها
موجود است که توضيحات الزم را ارائه ميکند .همچنين ستونی تحت عنوان وضعيت ،وضعيت هر
مرحله را نشان ميدهد  .در سمت راست ليست ،با انتخاب گزينه انتخاب می توان براي انجام
هرمرحله اقدام نمود.اين مراحل به شرح زير ميباشند :
• تعيين وضعيت نظام وظيفه :دانشجو ،وضعيت نظام وظيفه خود را انتخاب کرده و دکمه "اصالح" را
کليک ميکند.
 رسيد پستی تاييديه تحصيلی
در اين مرحله الزم است در بخش تاييديه تحصيلی فيلدهاي مورد نياز به شرح زير تکميل
گردد:
الف :الزم است جهت تهيه رسيد ارزش تحصيلی پيش دانشگاهی (نظام جديد) و يا ديپلم (نظام
قديم) با همراه داشتن تصوير آن به يکی از باجه هاي پستی سراسر کشور مراجعه نماييد .
ب :در مرحله بعد در صورتی که تاييديه تحصيلی خود را درخواست نموده ايد ،شماره و تاريخ
آن را در فيلدهاي "شماره رسيد تاييديه تحصيلی" و " تاريخ رسيد" وارد نماييد .توجه داشته
باشيد که چنانچه مقادير اين دو فيلد مشخص نگردد ،با اينکه می توانيد پذيرش خود را تکميل
نماييد ،ولی پذيرش شما به صورت مشروط انجام خواهد شد.

• اطالعات دانشجو  -قسمت اول :دانشجو بخش اول اطالعات خود را در اين قسمت وارد کرده و
توسط آخرين گزينه در پايين فرم ،اطالعات وارد شده را تاييد ميکند .در نهايت ،با کليک روي
دکمه
ميشوند.

 ،امکان ثبت اطالعات بررسی شده و با کليک روي دکمه

 ،اطالعات ثبت

• اطالعات دانشجو  -قسمت دوم :دانشجو بخش دوم اطالعات خود را در اين قسمت وارد کرده و
توسط گزينه "تاييد دانشجو" در پايين فرم ،اطالعات وارد شده را تاييد ميکند .در نهايت ،با کليک
روي دکمه
ثبت ميشوند.

 ،امکان ثبت اطالعات بررسی شده و با کليک روي دکمه

 ،اطالعات

• اطالعات خانواده دانشجو :دانشجو اطالعات خانواده خود را در اين قسمت وارد ميکند.
بدين ترتيب که با کليک روي گزينه ثبت اطالعات افراد خانواده ،فرم "ثبت اطالعات خانواده "
نمايش داده شده و اطالعات مربوط به يک نفر وارد ميشود.
پس از کليک روي دکمه "ايجاد" ،اطالعات فرد مزبور بصورت يک سطر در جدول اطالعات خانواده
دانشجو اضافه می شود .
براي ثبت اطالعات ديگر افراد خانواده نيز همين کار تکرار ميشود.

بدين ترتيب که با کليک روي گزينه ايجاد ،فرم "ايجاد شخص معرف" نمايش داده شده و اطالعات
مربوط به يک نفر واردميشود.

پس از کليک روي دکمه "ايجاد" ،اطالعات فرد مزبور بصورت يک سطر در جدول اضافه ميشود.
براي ثبت اطالعات ديگر معرفين نيز همين کار تکرار ميشود.
• فعاليتهاي شغلی ،اجتماعی و فرهنگی دانشجو :دانشجو فعاليت هاي شغلی ،اجتماعی و فرهنگی
خود را در اين قسمت وارد ميکند.
بدين ترتيب که با کليک روي گزينه ايجاد ،فرمی نمايش داده شده و اطالعات مربوط به يک فعاليت
وارد ميشود.

پس از کليک روي دکمه "ايجاد" ،اطالعات فعاليت مزبور بصورت يک سطر در جدول اضافه ميشود.
براي ثبت اطالعات ديگرفعاليتها نيز همين کار تکرار ميشود.
• سفرهاي خارجی دانشجو :دانشجو اطالعات سفرهاي خارجی خود را در اين قسمت وارد ميکند.

بدين ترتيب که با کليک روي گزينه ايجاد ،فرمی نمايش داده شده و اطالعات مربوط به يک سفر
وارد ميشود.پس از کليک روي دکمه "ايجاد" ،اطالعات سفر مزبور بصورت يک سطر در جدول
اضافه ميشود .براي ثبت اطالعات ديگرسفرهاي خارجی نيز همين کار تکرار ميشود.

• ارسال فايل مدارک :دانشجو فايل اسکن شده از مدارک مورد نياز را ارسال ميکند.

بدين ترتيب که براي هر مدرک ،روي سطر مربوطه کليک کرده ،سپس با کليک بر روي انتخاب
فايل  ،فايل تصوير مدرک موردنظر را انتخاب کرده و فايل به صورت خودکار ارسال ميشود .پس از
مشاهده تصوير مدرک در کادر وسط فرم و تبديل گزينه ارسال نشده به گزينه ارسال شده ،همين
کار براي ديگر مدارک انجام ميشود.

*** براي مدارکی که حالت تعهد دارند بايد در ستون مشاهده با کليک بر روي

تعهد مورد

نظر را مشاهده کنيد و سپس در ستون وضعيت تائيد نشده را کليک کنيد تا وضعيت به تائيد شده
تغيير کند.

• پرداخت الکترونيکی پيش پرداخت شهريه :پس از کليک روي گزينه انتخاب ،به فرم پرداختهاي
الکترونيکی دانشجو وارد شده و با کليک روي لوگوي بانک ،به صفحه پرداخت بانک مزبور وارد
شده و اقدام به پرداخت الکترونيکی پيش پرداخت شهريه ميکند.

• پرداخت الکترونيکی مبلغ ويژه خدمات جانبی :پس از کليک روي گزينه انتخاب  ،به فرم
پرداختهاي الکترونيکی دانشجو وارد شده و با کليک روي لوگوي بانک ،به صفحه پر داخت بانک
مزبور وارد شده و اقدام به پرداخت الکترونيکی هزينه خدمات جانبی ميکند.

• پرسشنامه بهداشتی ،فرهنگی و : ...پس از ورود به فرم "پاسخگويی افراد به سواالت نظرسنجی "،
با کليک روي گزينه انتخاب ،وارد پرسشنامه موردنظر شده ،به سواالت آن پاسخ داده و با دکمه
 ،نتايج ثبت ميشوند .
جهت بازگشت به فرم قبلی از دکمه "بازگشت به جدول اصلی" استفاده ميشود.

بعد از پاسخگويی به تمامی سواالت و بازگشت به جدول اصلی بايد دکمه

زده شود.

 اتمام بعد از اتمام مراحل پذيرش غيرحضوري :بعد از اتمام مراحل پذيرش غيرحضوري ،در
مرحله "اتمام پذيرش غيرحضوري " برروي لينک انتخاب کليک کنيد تا مراحل پذيرش
غيرحضوري شما تکميل شود.
*تذکر :بدون انجام مرحله "اتمام مراحل پذيرش غيرحضوري" امکان پذيرش نهايی شما در
مراجعه حضوري امکان پذير نخواهد بود.

