اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس داًطجَیاى ٍ اص سشتشگ خذهات ،تخص اهَس داًطجَیاى داخل سا اًتخاب کشدُ ٍ سپس دس ایي قسوت
جْت ثثت دسخَاست تش سٍی لغَ تؼْذ آهَصش سایگاى کلیک ًواییذ(.تصَیش )1

تصَیز ً-1وایش پَرتال

سیستن فشم سا تِ ضوا ًوایص دادُ ٍ دس صَستی کِ گضیٌِ تا قَاًیي گفتِ ضذُ هَافق ّستن سا اًتخاب ًواییذ تا کلیک تش سٍی دکوِ
تؼذی ،فشم لغَ تؼْذ آهَصش سایگاى تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد(.تصَیش )2

تصَیز -2هَافقت با قَاًیي گفتِ شذُ

اطالػات دسخَاست سا کِ ضاهل اطالػات ًظام ٍظیفِ ،اطالػات هقاطغ تحصیلی ،تؼذاد ًیوسال ّای تحصیلی ٍ لغَ تؼْذ هی تاضذ
سا ٍاسد ًواییذ .هَاسد ستاسُ داس اجثاسی هی تاضٌذ.
دس تخص اطالػات هقاطغ تحصیلی هی تایست ٍضؼیت تؼْذ ّش یک اص هقاطغ سا تِ صَست یکی اص حاالت هقطغ هَسد ًظش لغَ
تؼْذ ،هقطغ هَسد ًظش لغَ تؼْذ ضذُ است یا تؼذا لغَ تؼْذ خَاّن کشد اػالم ًواییذ(.تصَیش )3

تصَیز -3تؼییي ٍضؼیت تؼْذ

دس صَستی کِ دس خَاست لغَ تؼْذ هقطغ هَسد ًظش سا داسیذ پس اص اًتخاب گضیٌِ هقطغ هَسد ًظش لغَ تؼْذ تِ ثثت اطاػات خَاستِ
ضذُ تپشداصیذ( .تصَیش )4

تصَیز -4هقطغ هَرد ًظز لغَ تؼْذ

دس صَستی کِ هقطغ هَسد ًظش سا قثال لغَ تؼْذ کشدُ تاضیذ ،پس اص اًتخاب گضیٌِ "هقطغ هَسد ًظش لغَ تؼْذ ضذُ است"ً ،سة
تاسگزاسی هذاسکی دال تش ایي اهش اقذام ًواییذ( .تصَیش )5

تصَیز -5هقطغ هَرد ًظز لغَ تؼْذ شذُ است

دس صَستی کِ هیخَاّیذ هذسک هَسد ًظش سا تؼذا لغَ تؼْذ ًواییذ تا اًتخاب گضیٌِ تؼذا لغَ تؼْذ خَاّن کشد تِ تکویل اداهِ فشم
تپشداصیذ(.تصَیش )6

تصَیز -6بؼذا لغَ تؼْذ خَاّن کزد

تَجِ فشهاییذ کِ تشای اًجام لغَ تؼْذ هقطغ هَسد ًظش تایذ تشای تواهی هقاطغ قثل اص آى لغَ تؼْذ صَست گشفتِ تاضذ .دس غیش
ایٌصَست سیستن پیغام صیش سا ًوایص هی دّذ(.تصَیش )7

تصَیز -7هقطغ هَرد ًظز بزای لغَ تؼْذ

دس قسوت تؼذاد ًیوسال ّای تحصیلی هیثایست تواهی ًیوسال ّای گزساًذُ ضذُ سا ٍاسد ًواییذ .یؼٌی تِ تؼذاد تشم ّای گزساًذُ
ضذُ ای کِ دس تخص اطالػات هقطغ تحصیلی دس قسوت تؼذاد تشم گزساًذُ ضذُ ٍاسد کشدُ ایذ تش سٍی کلیذ اضافِ کلیک کشدُ ٍ
اطالػات ّش ًیوسال سا ٍاسد ًواییذ(.تصَیش )9ٍ8

لطفا تَجِ فشهاییذ کِ فقط تشم ّایی کِ دس آى ٍاحذ اخز کشدُ ایذ سا دس سیستن ٍاسد ًواییذ .تشهی کِ تؼذاد ٍاحذّای اخز ضذُ آى
تشاتش صفشهی تاضذ سا دس هحاسثِ ،کل تؼذاد تشم ّای گزساًذُ حساب ًفشهاییذ.

تصَیز -8تؼذاد تزم گذراًذُ شذُ

تصَیز -9تؼذاد ًیوسال ّای تحصیلی

دس صَستیکِ داًطجَی سٍصاًِ تَدُ ٍ تَسسیِ ٍصاست ػلَم ٍ سایش دستگاُ ّا ّستیذ ،گضیٌِ تَسسیِ ٍصاست ػلَم ٍ سایش دستگاُ ّا
سا اًتخاب ٍ هذاسک خَاستِ ضذُ سا تاسگزاسی ًواییذ .دس غیش ایٌصَست سیستن پیغام صیش سا ًوایص هی دّذ(.تصَیش )11

تصَیز -10بَرسیِ ٍسارت ػلَم ٍ سایز دستگاُ ّا

دس صَستیکِ تِ ّواى تؼذاد تشم ّایی کِ دس سیستن ٍاسد ًوَدُ ایذ ،تؼذاد ًیوسال ّا سا ٍاسد ًٌواییذ سیستن پیغام صیش سا ًوایص هی
دّذ .تِ طَس هثال دس ایٌجا چَى دس قسوت تؼذاد تشم ّا ٍ 8اسد ضذُ است تایذ اطالػات  8تا ًیوسال ًیض دسج گشدد(.تصَیش )11

تصَیز -11تؼذاد ًیوسال

هجوَع تؼذاد ٍاحذ اصلی ٍ تؼذاد ٍاحذ جثشاًی تایذ تا تؼذاد ٍاحذّای اخز ضذُ یکساى تاضذ .دس غیش ایٌصَست سیستن پیغام صیش سا
ًوایص هی دّذ(.تصَیش )12

تصَیز -12تؼذاد ٍاحذّای اخذ شذُ

لطفا دس تخص تؼذاد ًیوسال ّای تحصیلی دس قسوت هقطغ تحصیلی ّواى هقطؼی سا ٍاسد ًواییذ کِ دس آى گضیٌِ "هقطغ هَسد ًظش
لغَ تؼْذ" سا اًتخاب کشدُ ایذ .دس غیش ایٌصَست تا خطای صیش هَاجِ هی ضَیذ(.تصَیش )13

تصَیز -13هقطغ تحصیلی

دس آخش ًَع دسخَاست لغَ تؼْذ خَد سا اًتخاب ًواییذ .پس اص اًتخاب ّش یک ًسثت تِ ثثت ٍ تاسگزاسی اطالػات ٍ هذاسک الصم
اقذام ًواییذ(.تصَیش )14

تصَیز -14تؼییي ًَع درخَاست لغَ تؼْذ

دس صَست اًتخاب گضیٌِ سایشًَ ،ع حکن سا اًتخاب ٍ سپس اطالػات ٍ هذاسک سا تِ صَست صیش تکویل ٍ تاسگزاسی ًواییذ .دس غیش
ایٌصَست سیستن پیغام خطا ًوایص هی دّذ(.تصَیش )16ٍ15

تصَیز ًَ-15ع حکن

تصَیز -16گشیٌِ سایز

دس صَستیکِ هایلیذ تخطی اص تؼْذ خَد سا اص طشیق اسائِ ساتقِ کاس ٍ هاتقی سا اص طشیق پشداخت ،لغَ ًواییذ گضیٌِ اًجام کاس ٍ
پشداخت سا اًتخاب ًواییذ(.تصَیش )17

تصَیز -17گشیٌِ اًجام کار ٍ پزداخت

دس صَستیکِ داسای ًاهِ ػذم کاسیاتی هی تاضیذ گضیٌِ ًاهِ ػذم کاسیاتی سا اًتخاب ًواییذ(.تصَیش )18

تصَیز -18گشیٌِ ًاهِ ػذم کاریابی

دسصَستیکِ توایل تِ پشداخت ّضیٌِ لغَ تؼْذ هقطغ هَسد ًظش سا داسیذ گضیٌِ پشداخت سا اًتخاب ًواییذ(.تصَیش )19

تصَیز -19گشیٌِ پزداخت

دس صَستیکِ کاس کشدُ تاضیذ گضیٌِ اًجام کاس سا اًتخاب ًواییذ(.تصَیش )21

تصَیز -20گشیٌِ اًجام کار

سپس تِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ تش سٍی دکوِ اسسال کلیک کٌیذ(.تصَیش )21

تصَیز -21سَال اهٌیتی

دس صَست خالی تَدى فیلذ ّای اجثاسی تا پیغاهی دس تاالی صفحِ هَاجِ هی ضَیذ ٍ سیستن اص ثثت دسخَاست جلَگیشی هی
کٌذ(.تصَیش )22

تصَیز ً -22وایش اخطار در صَرت ٍارد ًکزدى فیلذ ّای اجباری

پس اص اسسال ،دسگاُ تاًکی جْت پشداخت هثلغ رکش ضذُ تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد کِ هی تایست اطالػات کاست تاًکی خَد سا
ٍاسد ًواییذ(.تصَیش )23

تصَیز -23درگاُ پزداخت الکتزًٍیکی

دس صَست هَفق تَدى تشاکٌص هتي صیش تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد .ضواسُ پیگیشی سا ًضد خَد ًگاُ داسیذ(.تصَیش )24

تصَیز ً-24وایش کذ پیگیزی

دس صَست ًاهَفق تَدى تشاکٌص سیستن پیغام صیش سا ًوایص دادُ ٍ اهکاى سفغ هطکل ٍ سؼی هجذد سا تشایتاى فشاّن هی ًوایذ(.تصَیش
)25

تصَیز ً-25وایش اخطار تزاکٌش ًا هَفق

تا دسیافت پیغام جْت هشاجؼِ تِ پَستال ،تشای هطاّذُ ٍضؼیت خَد اقذام ًواییذ .اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس داًطجَیاى سشتشگ
کاستاتل سا اًتخاب ًواییذ(.تصَیش )26

تصَیز -26کارتابل شخصی

تا تَجِ تِ سًٍذ فشآیٌذ ،دسخَاست تشسسی ضذُ تا ػٌاٍیي صیش دس کاستاتل ضوا قشاس هی گیشد دس ّش یک اص حاالت ضوا قادس تِ
ٍیشایص اطالػات هشتَطِ هی تاضیذ .دس قسوت جستجَ کذ پیگیشی دسیافتی سا ٍاسد ٍ تا تَجِ تِ تَضیحات رکش ضذُ جْت اداهِ
فشآیٌذ اقذام ًواییذ.سپس تش سٍی ضواسُ پیگیشی کلیک کٌیذ .پس اص اًجام ػولیات خَاستِ ضذُ تِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ تش سٍی
کلیذ تشٍصسساًی کلیک کٌیذ.
 .1دس صَستیکِ دسخَاست ضوا دس حال تشسسی تاضذ(.تصَیش )27

تصَیز -27در حال بزرسی

 .2دس صَستی کِ کاسضٌاس هشتَطِ اػالم ًیاص تِ تاصتیٌی ًوایذ(.تصَیش )28

تصَیز ً-22وایش ٍضؼیت ًیاس بِ باسبیٌی

 .3دس صَستی کِ دسخَاست لغَ تؼْذ ضوا تَسط کاسضٌاس تاییذ ًطذُ تاضذ پیغاهی هطاتق تصَیش صیش دس کاستاتل ضوا قشاس
هی گیشد(.تصَیش )29

تصَیز ً-29وایش ٍضؼیت ػذم تاییذ

 .4دس صَستی کِ کاسضٌاس داًطگاُ هشتَطِ هذاسک سا تاییذ ًوایذ(.تصَیش )31

تصَیز ً-30وایش ٍضؼیت تاییذ لغَ تؼْذ

جْت ٍیشایص هَاسدی کِ دس قسوت تَضیحات آٍسدُ ضذُ است تایذ سٍی ضواسُ پیگیشی کلیک ضَد ٍ دس ایي قسوت اهکاى
ٍیشایص ٍ تِ سٍص سساًی اطالػات فشم دسخَاست لغَ تؼْذ کِ تَسط ضوا تکویل ضذُ استٍ ،جَد داسد.
پس اص ٍیشایص اطالػات خَاستِ ضذُ تِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ تش سٍی کلیذ تشٍصسساًی کلیک کٌیذ(.تصَیش )31

تصَیز -31بزٍسرساًی

