
که در باالی منوی سایت قرار گرفته است،  گزینه ثبت نام بر روی صفحه اصلی سایت، از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان و از

 (1)تصویر .کلیک نمایید

 

 ، ثبت نامنمایش پورتال-1 یرتصو

در صورتی که تابعیت  .می دهدبه شما نمایش ، که شامل مشخصات درخواست کننده می باشد را ثبت نام فرم ، مرحله اولسیستم

 (2)تصویر باشد، مشخصات مربوطه برای شما نمایش داده می شود. غیر ایرانی شما



 

 نمایش مرحله اول فرم ثبت نام )مشخصات درخواست کننده(-2 یرتصو

وارد را  اطالعات تکمیل نمایید.است را  شده نمایش داده شما مرحله اول فرم )مشخصات درخواست کننده( برایدر که  فیلد هایی

 موارد ذکر شده زیر را نیز در نظر بگیرید.  .کرده و توجه داشته باشید که موارد ستاره دار اجباری می باشند

  باشد. 9آن رقم بوده، عدد اول آن صفر و عدد دوم  11شماره موبایل باید 

 .بعنوان نمونه  پست الکترونیک باید معتبر باشدsajadian@yahoo.com 

 .تاریخ تولد نباید از تاریخ فعلی بیشتر باشد 

 (3)تصویر سپس بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید. 

 

 



 

 اول ثبت نام )مشخصات درخواست کننده( توسط متقاضی هتکمیل مرحل -3 یرتصو

در صورت خالی بودن فیلد های اجباری و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از 

 (4.)تصویرثبت درخواست شما جلوگیری می کند

 
 مقادیر فیلدها و یا نامعتبر بودن نمایش اخطار در صورت وارد نکردن فیلد های اجباری-4 یرتصو

 گزینه بعدی مجددا کلیک نمایید.بر روی و  نموده و تکمیل تصحیحرا  اطالعات

 (5تصویر ).می دهدبه شما نمایش ری مدارک مربوطه می باشد، ذاسیستم، مرحله دوم فرم ثبت نام را که شامل بارگ



 

 ری مدارک(ایش مرحله دوم فرم ثبت نام )بارگذانم -5 یرتصو

سیستم از بارگذاری فایل با حجم و فرمت غیرمجاز به سایز درخواست شده بارگذاری نمایید.  تصاویر خواسته شده را در فرمت و

. در صورت جلوگیری می نماید jpeو   PDF ،jpg،PNG ،jpegمگابایت و فرمت هایی به غیر از  5ازای هر پیوست، بیش از 

باشد و یا  jpeو   PDF ،jpg ،PNG،jpegفایل ارسالی باید با فرمت غیر مجاز پیغامی مبنی بر اینکه بارگذاری فایل با حجم و فرمت 

برای کوچک کردن تصویر مربوطه، در  .مگابایت می باشد به شما می دهد 5حجم مجاز فایل ارسالی حداکثر پیغامی مبنی بر اینکه 

 (6. )تصویر می توانید سایز آن را تغییر دهید  Resizeزینهتوسط گ  Paintنرم افزار 



 

 نحوه کوچک کردن تصویر-6 یرتصو

 (7. سپس بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.)تصویر توجه داشته باشید که موارد ستاره دار اجباری می باشند

 

 دوم ثبت نام )بارگذاری مدارک( توسط متقاضی هتکمیل مرحل -7 یرتصو



در صورت خالی بودن فیلد های اجباری و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از 

 (8.)تصویرثبت درخواست شما جلوگیری می کند

 

 و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها رد نکردن فیلد های اجبارینمایش اخطار در صورت وا -8 یرتصو

 نموده و بر روی گزینه بعدی مجددا کلیک نمایید. و تکمیل را تصحیح اطالعات

 (9تصویر ).می دهدبه شما نمایش سیستم، مرحله سوم فرم ثبت نام را که شامل اطالعات تکمیلی می باشد، 

 
 نمایش مرحله سوم فرم ثبت نام )اطالعات تکمیلی( -9 یرتصو



کرده و وارد را  اطالعات فیلد هایی که در مرحله سوم فرم )اطالعات تکمیلی( برای شما نمایش داده شده است را تکمیل نمایید.

 (11. سپس بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.)تصویر توجه داشته باشید که موارد ستاره دار اجباری می باشند

 

 تکمیل مرحله سوم ثبت نام )اطالعات تکمیلی( توسط متقاضی -01 یرتصو

در صورت خالی بودن فیلد های اجباری و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از 

 (11.)تصویر ثبت درخواست شما جلوگیری می کند

 

 و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها نمایش اخطار در صورت وارد نکردن فیلد های اجباری -00 یرتصو



 را تصحیح و تکمیل نموده و بر روی گزینه بعدی مجددا کلیک نمایید. اطالعات

 (12تصویر ).می دهدبه شما نمایش  سیستم، مرحله چهارم فرم ثبت نام را که شامل مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی می باشد،

 
 نمایش مرحله چهارم فرم ثبت نام )مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی( -02 یرتصو

تصاویر فیلد هایی که در مرحله چهارم فرم )مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی( برای شما نمایش داده شده است را تکمیل نمایید. 

سیستم از بارگذاری فایل با حجم و فرمت غیرمجاز به ازای هر سایز درخواست شده بارگذاری نمایید.  در فرمت وخواسته شده را 

بارگذاری فایل . در صورت جلوگیری می نماید jpeو   PDF ،jpg،PNG ،jpegمگابایت و فرمت هایی به غیر از  5پیوست، بیش از 

باشد و یا پیغامی مبنی  jpeو   PDF ،jpg ،PNG،jpegفایل ارسالی باید با فرمت غیر مجاز پیغامی مبنی بر اینکه با حجم و فرمت 

برای کوچک کردن تصویر مربوطه، در نرم افزار  .مگابایت می باشد به شما می دهد 5حجم مجاز فایل ارسالی حداکثر بر اینکه 

Paint  توسط گزینهResize  (13.)تصویر می توانید سایز آن را تغییر دهید 



 

 نحوه کوچک کردن تصویر -01 یرتصو

در صورت  ، فیلدهای مربوطه جهت تکمیل، برای شما نمایش داده می شود.در صورتی که محل تحصیل شما، خارج از کشور باشد

را  اطالعات تمایل می توانید با استفاده از گزینه اضافه، تمامی فیلد های مورد نظر را بار دیگر و با اطالعات جدید تکمیل نمایید.

 مورد زیر را رعایت نمایید. .کرده و توجه داشته باشید که موارد ستاره دار اجباری می باشندوارد 

 پایان تحصیل بزرگتر باشد. تاریخ شروع به تحصیل نباید از تاریخ 

 (14تصویر ) سپس بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید. 



 

 تکمیل مرحله چهارم ثبت نام )مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی( توسط متقاضی -01 یرتصو

نمایش داده می شود. در صورت در صورتی که محل تحصیل شما، داخل کشور باشد، فیلدهای مربوطه جهت تکمیل، برای شما 

را  اطالعات تمایل می توانید با استفاده از گزینه اضافه، تمامی فیلد های مورد نظر را بار دیگر و با اطالعات جدید تکمیل نمایید.

 (15تصویر ) . سپس بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.کرده و توجه داشته باشید که موارد ستاره دار اجباری می باشندوارد 



 

 تکمیل مرحله چهارم ثبت نام )مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی( توسط متقاضی -01 یرتصو

در صورت خالی بودن فیلد های اجباری و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از 

 (16تصویر .)ثبت درخواست شما جلوگیری می کند



 

 و یا نامعتبر بودن مقادیر فیلدها نمایش اخطار در صورت وارد نکردن فیلد های اجباری -01 یرتصو

در صورتی که مقطع قبلی خود را به صورت صحیح وارد نکرده باشید، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از ثبت 

 (17تصویر ری می کند.)درخواست شما جلوگی

 
 نمایش اخطار در صورت وارد نکردن صحیح مقطع تحصیلی -01 یرتصو

 (19و  18تصاویر برای راهنمایی بیشتر نیز می توانید بر روی لینک توضیحات ترتیب مقاطع کلیک نمایید.)

 
 توضیحات ترتیب مقاطعلینک راهنمایی  -18 یرتصو

 

 

 توضیحات ترتیب مقاطع-19 یرتصو



 را تصحیح و تکمیل نموده و بر روی گزینه بعدی مجددا کلیک نمایید. اطالعات

تصویر ).می دهدبه شما نمایش می باشد، تاییدیه پیامک و پست الکترونیک سیستم، مرحله پنجم و نهایی فرم ثبت نام را که شامل 

21) 

 
 نمایش مرحله نهایی فرم ثبت نام )تاییدیه پیامک و پست الکترونیک( -21 یرتصو

و  یا پست الکترونیک با استفاده از کلیک بر روی دکمه ارسال کد، نسبت به دریافت کد فعال سازی پیامکبرای تکمیل ثبت نام، 

درصورتیکه کدهای فعال سازی وارد شده اشتباه باشد، سیستم پیغامی  اقدام نمایید. وارد نمودن آن ها در فیلد های مربوطه خود،

از لحظه زدن  الزم به ذکر است که فرصت زمانی وارد نمودن کد های دریافتی  مبنی بر درج کدهای صحیح به شما نمایش می دهد.

می باشد. در صورت اتمام مهلت زمان تعیین شده، مجددا بر روی دکمه ارسال کد کلیک نموده و نسبت به دقیقه  5،  کلید ارسال کد

صحت اطالعات وارد شده را تایید می "ثبت نهایی فرآیند، می بایست گزینه جهت همچنین دریافت کد فعال سازی، اقدام نمایید

 (21صویر انتخاب نمایید.)ترا  "نمایم



 

 تکمیل مرحله نهایی ثبت نام )تاییدیه پیامک و پست الکترونیک( توسط متقاضی -20 یرتصو

 (22.)تصویر نماییدسپس به سوال امنیتی پاسخ داده و بر روی دکمه ارسال کلیک 

 

 سوال امنیتی-22 یرتصو

بر بودن مقادیر فیلدها، با پیغامی در باالی صفحه مواجه می شوید که سیستم از در صورت خالی بودن فیلد های اجباری و یا نامعت

 (23تصویر .)ثبت درخواست شما جلوگیری می کند



 

 نمایش اخطار در صورت وارد نکردن فیلد های اجباری -23 یرتصو

 (24تصویر داده می شود. کد پیگیری را نزد خود نگاه دارید.) متن زیر به شما نمایشدر صورت ثبت موفق فرآیند، پس از ارسال، 

 

 و دریافت کد پیگیری ثبت نام موفق متقاضی در پورتال -24 یرتصو

 (25تصویر )سپس به ایمیل خود مراجعه نموده و نام کاربری و کلمه عبور ارسال شده از طرف پورتال را دریافت نمایید.

 
 نام کاربری و کلمه عبور تولید و ارسال شده به آدرس ایمیل متقاضی-21 یرتصو

صفحه اصلی سایت، بر روی گزینه ورود که در  ازو با دریافت نام کاربری و کلمه عبور از طریق ایمیل، به پورتال مراجعه نموده 

 (26 صویر)ت.باالی منوی سایت قرار گرفته است، کلیک نمایید



 نمایش پورتال، ورود -21 یرتصو

پس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید و وارد پورتال امنیتی را وارد نمایید و س سوالعبور و  رمزنام کاربری یا آدرس ایمیل خود، 

 (27تصویر )شوید.

 
 عبور و سوال امنیتی حهت ورود به پورتالوارد کردن نام کاربری،رمز  -21 یرتصو

 

 

 

 


