مساحل ثثر ًام ایٌسشًسی داًطجَیاى جذیذالَسٍد :
ٍ- 1سٍد تِ سیسسن اص عشیق لیٌک " گضیٌِ ثثر ًام ایٌسشًسی

"هَجَد دس ٍب سایر

داًطگاُ ػلَم خضضکی اسٍهیِ اًجام هی خزیشد  .دقر ضَد کِ ٍسٍد تِ سیسسن صشفا تا
اسسفادُ اص ًشم افضاس ٍ Internet Explorer 8.0تاالزش صَسذ هی خزیشد.
- 2خس اص ظاّش ضذى صفحِ ثثر ًام ایٌسشًسی داًطجَ تایذ "ًَع کاستشی" سا "داوطلب"
اًسخاب ًوَدُ ٍ خس اص دسج حشٍف زصَیش تِ جای "کذ کاستشی " "،ضواسُ
داٍعلثی" ٍ تِ جای" کلوِ ػثَس""،کذ هلی" سا دسج ًوایذ.

- 3خس اصهشحلِ ٍسٍد تِ سیسسن ،خزیشفسِ ضذگاى هحسشم هی تایسر اعالػاذ ضٌاسٌاهِ ای
ٍ آهَصضی خَد سا کِ سیسسن تِ آًْا اسائِ هی ًوایذ ،هطاّذُ ٍزکویل ًوایٌذ.
- 4تِ هٌظَس زکویل اعالػاذ  ،خزیشفسِ ضذگاى هحسشم هی تایسر تش سٍی دکوِ "زکویل
اعالػاذ تشای ثثر ًام "کلیک ًوایٌذ.

- 5خزیشفسِ ضذگاى هحسشم جْر زکویل یا ٍیشایص اعالػاذ ضٌاسٌاهِ ای خَد هیثایسر
اتسذا دکوِ "ٍیشایص " سا اًسخاب ًوَدُ ،سدس تا دسج اعالػاذ خَاسسِ ضذُ جْر
رخیشُ ساصی اعالػاذ ٍسفسي تِ هشحلِ تؼذی تش سٍی دکوِ " رخیشُ" کلیک ًوایٌذ .

- 6خس اص حصَل اعویٌاى اص رخیشُ ضذى اطالػاذ هٌذسج تا اًسخاب دکوِ "هشحلِ تؼذی
" ٍاسد صفحِ " هطخصاذ زکویلی " خَد گشدًذ.دسایي هشحلِ ًیض ّواًٌذ هشحلِ
قثلی جْر زکویل یا ٍیشایص اعالػاذ زکویلی خَد هیثایسر اتسذا دکوِ "ٍیشایص "
سا اًسخاب ًوَدُ ،سدس تا دسج اعالػاذ خَاسسِ ضذُ جْر رخیشُ ساصی اعالػاذ
ٍسفر تِ هشحلِ تؼذی تش سٍی دکوِ " رخیشُ" کلیک ًوایٌذ .
ى

- 7هجذدا خس اص حصَل اعویٌاى اص رخیشُ ضذى اعالػاذ هٌذسج تا اًسخاب دکوِ
"هشحلِ تؼذی " ٍاسد صفحِ " فشم اعالػاذ آهَصضی " خَد گشدًذ.دسایي هشحلِ

ًیضجْر زکویل یا ٍیشایص اعالػاذ زکویلی خَد هیثایسر اتسذا دکوِ "ٍیسایص " سا
اًسخاب ًوَدُ ،سدس تا دسج اعالػاذ خَاسسِ ضذُ جْر رخیشُ ساصی اعالػاذ
ٍسفسي تِ هشحلِ تؼذی تش سٍی دکوِ " رخیشُ" کلیک ًوایٌذ .

ریشفسِ ضذگاى هحسشم هی تایسر جْر زکویل ٍاداهِ هشاحل ثثر ًام تا اسسفادُ اص
- 8ج
هٌَّای زؼشیف ضذُ ٍ اص تخص اسسال زصاٍیش هذاسک ذصَیش داٍعلة ،صفحِ اٍل
ضٌاسٌاهِ  ،کاسذ هلی (خطر ٍ سٍ ) ،کاسذ خایاى خذهر یا کاسذ هؼافیر دائن یا
هؼافیر خضضکی  ،دیدلن  ،اخشیي هذسک زحصیلی

( خیص داًطگاّی ،کاسداًی

،کاسضٌاسی یا کاسضٌاسی اسضذ ) سا هغاتق تا فشهر خَاسسِ ضذُ اسسال ًوایذ

.

داٍعلثاى هحسشم تایذ زَجِ داشزِ تاضٌذ کِ فشهر زصاٍیش هی تایسر  ٍ JPEGحجن
زصَیش ًثایذ تیص اص  99 kbتاضذ.

- 9داٍعلثاى دس ایي صفحِ جْر اسسال زصاٍیش خَاسسِ ضذُ  ،تا اًسخاب دکوِ
 Browseفایل زصَیشی سا کِ قثال هغاتق فشهر خَاسسِ ضذُ زْیِ ًوَدُ اًذ ،اًسخاب

ًوَدُ ٍگضیٌِ اسسال سا کلیک ًوایٌذ  .دس خصَظ اسسال ّش هذسک خس اص اًسخاب ًام
هذسک اص هٌَی هشتَعِ ،ایي ػول تایذ اًجام ضَد.
- 10

خس اص اسسال زصَیش هذاسک ،داٍعلة هی تایسر اص تخص "دسیافر فشم "

کِ دس هٌَی سور ساسر قاتل هطاّذُ اسر ،گضیٌِ دسیافر فشهْای هشزثظ سا اًسخاب
ًواییذ.

- 11

دس ایي هشحلِ تا اًسخاب دکوِ " دسیافر " هقاتل ّشیک اص فشهْا  ،فشم

هَسد ًظش دسیافر هی گشدد  ،دٍاعلة هی تایسر اتسذا کلیِ فشهْا سا تا ایي سٍش
دسیافر ًوَدُ ،سدس خشیٌر فایلْای دسیافسی سا زْیِ ٍ ًسثر تِ زکویل ٍ اهضا اًْا
اقذام ًوایذ.
- 12

داٍعلة هی تایسر فشهْای زکویل ضذُ ّ،وشاُ تا سایش هذ اسک ثثر ًاهی

ٌّ،گام هشاجؼِ تِ داًطگاُ جْر ثثر ًام قغؼی اسائِ ًوایذ.
- 13

داٍعلة هی تایسر دسخازوِ اًجام هشاحل ثثر ًام  ،تا اًسخاب دکوِ صفحِ

اصلی کِ دس هٌَی سور ساسر هطاّذُ هی ضَد ٍ،اسد صفحِ اصلی سیسسن گشدد.
دس ایي صفحِ کذ داًطجَیی زخصیصی تِ داًطجَی هَسد ًظش تش ا ساس فشهَل هَسد ًظش کذ
داًطجَیی داًطگاُ ػلَم خضضکی کِ قثال زَسظ کاسضٌاس

 ITهؼاًٍر آهَصضی دس سوا

زؼشیف ضذُ اسر  ،قاتل سٍیر خَاّذ تَد.
داٍعلثاى هحسشم هی تایسر تا اًسخاب دکوِ ّای "چاج کذ سّگیشی" ٍ"چاج اعالػاذ ثثر
ًام ضذُ" ،یک ًسخِ چاخی اص ثثر ًام ایٌسشًسی خَد زْیِ ًوایٌذ.

 – 14ضوٌا اص داٍعلثاى ػضیض زقاضا هی ضَد  ،یک زا دٍ سٍص خس اص ثثر ًام  ،هجذدا ٍاسد
صفحِ ثثر ًاهی خَد گشدًذ زا دس صَسذ تشٍص هطکل یا ٍجَد خیغام اص عشف کاسضٌاساى
اداسُ خزیشش ٍثثر ًام ّ ،شچِ سشیؼسش ًسثر تِ سفغ آًْا اقذام فشهایٌذ.
تَجِ :اص خزیشفسِ ضذگاى هحسشم زقاضا هی ضَد ضوي زْیِ یک ػذد خَضِ سٍغٌی تِ ّوشاُ دٍ
ػییي ضذُ ،
ػذدگیشُ ،هذاسک ریل سا دس خشًٍذُ داًطجَیی خَد سا تِ زشزیة ذ ذ
ٍضوي چسثاًذى تشچسة کذ سّگیشی ٍ ضواسُ داًطجَیی تش سٍی خَضِ ،

قشاس دادُ

دس صهاى زاییذ

ًْایی اعالػاذ ثثر ًاهی هذاسک سا تِ کاسضٌاساى اداسُ خزیشش داًطگاُ ػلَم خضضکی زحَیل
ًوایٌذ.
ًحَُ هزتب ساسی پزًٍدُ آهَسشی داًشجَیی :
( در سوت راست پَشِ پاییي تزیي سٌد درچیٌش کپی کارت هلی ٍ باالتزیي هدرک فزم تائیدیِ خَاّد
بَد)
-1کپی پشت ٍ رٍ اس کارت هلی
-2کپی اسکلیِ صفحات شٌاسٌاهِ
-3ریش ًوزات دیپلن
-4اصل هدرک یا گَاّی هَقت دیپلن
 -5اصل هدرک یا گَاّی هَقت پیش داًشگاّی
 -6اصل دفتزچِ آهادُ بِ خدهت داًشجَیاى هذکز یا کارت هعافیت اس اًجام ًظام ٍظیفِ عوَهی
 -7فزم شوارُ  4یا  6هزبَط بِ اخذ تعْد هٌطقِ ای ( 3-2-1یا شاّد ٍایثار گزاى ٍ)...
 -8فزم شوارُ  ، 1هزبَط بِ اخذ تعْد اس فارغ التحصیالى
 -9کپی فزم تقاضاًاهِ تائیدیِ تحصیلی بِ ضویوِ رسید پستی

ضوٌا اص خزیشفسِ ضذگاى هحسشم زقاضا هی ضَد  ،فشهْای هشتَط تِ هؼاًٍر داًطجَیی ٍاهَس
سفاّی  ،سساد ضاّذ ٍایثاس گشاى ٍ ًظام ٍظیفِ ٍ ...سا دس سور چح خَضِ خَد تا گیشُ ثاتر
ًوایي .
د
دقت در تٌظین ٍهزتب ساسی پَشِ حاٍی اطالعات داًشجَیی هَجب تسزیع فزآیٌد
تائید ًْایی ثبت ًام ایشاى خَاّد شد .لذا خَاّشوٌد است پذیزفتِ شدگاى هحتزم  ،در
تکویل پزًٍدُ خَد ًْایت دقت را بِ کار بزىد .

