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 مقدهم
 بیتالمللی اهلدانشگاه بینو مسرت بابت انتخاب ی ابراز خوشحال متعال و خداوند درگاه به سپاا   و حمد با

 ؛شما متقاضیان گرامیبرای ادامه تحصیل )ع( 

 شرایط ایجاد تحصیلی، هایرشپته  در شپدگان مناسپ  پذیرفته  توزیع افراد، ترینشپایسپته   انتخاب منظور به

 به عالی آموزش امكانات و تخصیص تحصیلی هایرشپته  به داوطلبان هدایت تنندگان،شپرتت  برای مناسپ  

راهنمای جامع جذب و پذیرش متقاضیاا  ححصال در   گذشپته،  تجارب از گیریبهره با و مسپتعد  افراد

 گردد.حضورتان تقدیم می بات )ع(المللی اهلدانشگاه بان

 :مهم نكات از ایخالصه

صییرفا  در راسپپتای تربیت دانشپپجویان   بات )ع(المللی اهلدانشییگاه بانرسپپاند میبه اطالع  -

 نماید.فعالیت می ارشدکارشناسیغارایرانی در مقطع 

طبق تقویم زمپانی انجام   )غارایرانی( زبا فرآینید جیذب و پذیرش دانشیین یا  فارسییی   -

 ها دقت فرمائید.منتشر شده در اطالعیهشود به تقویم زمانی خواهدشد. لذا توصیه می

یل مبدون تكبوده و  ضییروریوجود دارد،  *تكمیل اطالعات برای مواردی ته در تنار آن، عالمت  -

 نام( را نخواهدداد.تكمیل ثبت آن، سامانه اجازه ورود به مرحله بعد )و

و فرهنگی خود را آماده نام تلیه مدارک شناسایی/اقامتی و علمی، آموزشی، ورزشی قبل از آغاز ثبت -

 . این مدارک عبارتند از:نمائید

 عكس پرسنلی 

 گذرنامه )پاساورت( یا برگه اقامتی 

 مدرک تحصیلی مقطع تارشناسی 

  تارشناسیریز نمرات مقطع 
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 نامه اساتیدهتوصی 

 مدارک افتخارات تس  شده در حوزه علمی و آموزشی 

 مدارک افتخارات تس  شده در حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 

ها را تا توسپط سپامانه به شپما اختصپاد داده خواهدشد. آن     کد رهگاریدر پایان هر بخش، یک  -

 دارید.م نتایج نزد خود نگهنام و اعالپایان فرآیند ثبت

خود به صپورت مستمر پروفایل خود را   نامنام، جهت اطالع از وضپعیت ثبت پس از اتمام فرآیند ثبت -

 در صورت نیاز، اقدام الزم را به عمل آورید. بررسی بفرمائید.

از ثبت نهایی، اطالعات و  پسته . چرا نمائیدقبل از ثبت نهایی، اطالعات خود را مجدداً بررسپپی  -

 غارقابل ویرایش خ اهدب د.مدارک 

های ارحباطی )ایمال، شماره م بایل، شماره شی د که در قممت ثبت راه اکادا  ح صیاه می  -

 آپ و شییماره حلگرا (، اداک ر اطالعاحی کهحلفن، نیا  کاربری اسییكایش، شییماره واحس 

 صحاح وارد کناد.ح اناد در اختاار بگذارید، به ط ر دقاق و می
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 مقدهم
ثبت فرآیند  شپپپروعفرم و  لیتكم یبرا ته این نكته ضپپپروری اسپپپت ییادآور ،نامقبل از آغاز فرآیند ثبت

 شماره ل،یمیا داشتن، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایرانثبتسامانه درخواست در 

 و زنمراتیری )تصویر پرسنلی، گذرنامه، لیشپناسپایی و تحصپ    مدارک بودن تامل نیو همچن فعال لیموبا

در مرحله  افزایش امتیاز خودشود برای چنین توصیه میهم ست.ی اضرور و مدرک دوره تارشپناسپی( الزم  

های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشپی از جمله  تلیه مدارک خود در زمینه «متقاضاا  ارزیابی»

 نامه اساتید وتوصیه، ها و موسسات گوناگونافتخارات در مسپابقات مختلف، عضپویت و مسپیولیت در انجمن   

 .نمائیدداشته و در سامانه بارگذاری  و ... را نیز به همراه مسیوالن
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 انمثبت راحلم 
 ورود به سامانه .1

 از ابتدا ،یمیقد( Browser) یمرورگرها در نامثبتبه دلیل احتمال بروز مشپپكل در فرآیند 

وزارت علوم، تحقیقات و سامانه  به مراجعه با. نمائید حاصل نانیخود اطم مرورگر بودن روزبه

 صفحهوارد   saorg.ir:8081به آدر  متقاضیاننام ثبت( برای )سازمان امور دانشجویانفناوری 

 دشد.یخواه «ل اطالعاتاحكم»

 نكات مهم .2

 انه مشخص شده است، توجه فرمائید:به نكات مهم ته در سام لطفاً

 .بایل یا تبلت استفاده نكنیدواز مشود جهت جلوگیری از بروز مشكالت احتمالی، توصیه می -

 .تیلوبایت را آماده تنید 52تصویر پرسنلی را با حجم حداتثر  ،قبل از ثبت درخواست -

 122ر حجم حداتث ، رزومه( بانامهتصپپاویر مدارک )پاسپپاورت، مدرک تحصپپیلی، توصپپیه   -

 د.تیلوبایت را آماده تنی

 .گردد تكمیل هافرم در اجباری موارد تمامی است الزم رهگیری تد اخذ برای -

 یارسال اطالعات پرسنلی تصویر و رزومه، تحصیلی مدارک و پاساورت تصپویر  ارسپال  بدون -

 .بود نخواهد معتبر

داشته و در بخش نزد خود نگه را رهگیری تد، اطالعات و مدارک ارسپال  از پس اسپت  الزم -

 ثبت تنید. بیت )ع(المللی اهلدانشگاه بیندر سامانه جذب و پذیرش  نامدوم ثبت

مللی التد دانشگاه بین. تنید ثبت تحصیل فرم در را تحصیل محل دانشپگاه  تد اسپت  الزم -

 است. 24بیت )ع(، اهل

 ورود به مراال ثبت اطالعات .3

ثبت »به صفحه  «Accept قب ل»انتخاب گزینه  باو رعایت موارد آن، نكات مهم مطالعه پس از 

 خود وارد خواهیدشد. «ایمشخصات فردی و اقامتی/شناسنامه
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 نا  .4

 ییشناسا مدرک اسا  بر را خود نامبایست و می بوده یاجبار موارد جزء( لدیف) ن قسپمت یا

 .نمائید وارد حیصح و یفارس صورته بیا برگ سبز تردد(  گذرنامه)

 خان ادگینا  .5

 مدرک اسا  بر را خود یخانوادگنامبایست و می بوده یاجبار موارد جزء( لدیفقسپمت )  نیا

 .نمائید وارد حیصح و یفارس صورته بیا برگ سبز تردد(  گذرنامه) ییشناسا

 ح لد حاریخ .6

 ای یشپپمسپپ به را خود تولد خیتاربایسپپت و می بوده یاجبار موارد جزء( لدیفقسپپمت ) نیا

از منوی نمایش داده شده  حیصح صورته ب )گذرنامه( ییشپناسا  مدرک اسپا   بر را یالدیم

 .نمائیدانتخاب 

 محل ح لد .7

 مدرک اسپپا  بر را خود تولد محلبایسپپت و می بوده یاجبار موارد جزء( لدیفقسپپمت ) نیا

 .نمائیدثبت  حیصح صورتبه  )گذرنامه( ییشناسا

 جنمات .8

 را از منوی نمایش داده شده خود تیجنس باید و بوده یاجبار موارد جزء( لدیفقسپمت )  نیا

 .نمائیدانتخاب  حیصح صورته ب

 ملات .9

را از منوی نمایش داده شده  خود تیبایست ملبوده و می یاجبار موارد جزءلد( یقسمت )ف نیا

 .نمائیدصحیح انتخاب  به صورت



1 

 

 حابعات .11

را از منوی نمایش داده  خود بایسپپت تابعیتبوده و می یاجبار موارد جزءلد( یقسپپمت )ف نیا

 .نمائیدصحیح انتخاب  شده به صورت

 مذهبن/دی .11

از منوی نمایش  را خود مذه  و نیدبایست و می بوده یاجبار موارد جزء( لدیفقسمت ) نیا

 .نمائید انتخاب حیصح صورته بداده شده 

 هلحأوضعات  .12

از منوی نمایش  را خود هلتأ تیوضعبایست و می بوده یاجبارموارد  جزء( لدیفقسپمت )  نیا

 یخانوادگنام و نام درج بودن هلمتأ صورت در. نمائید مشخص حیصح صپورت ه بداده شپده  

 است. یضرور فرزندان تعداد و همسر

 حعداد فرزندا  .13

 .نمائیدفرزندان خود را ثبت  تعداد بودن متأهل صورت در

 حلفن .14

 .نمائید خود را به طور صحیح وارد بایست تلفنبوده و می یاجبار موارد جزء( لدیفقسمت ) نیا

 .نمائیدشود، شماره تلفنی را ته بتوان با شما ارتباط گرفت، ثبت توصیه می اتیداً

 بایلم .15

 تشور تد بدون را خود لیبام بایست شمارهبوده و می یاجبار موارد جزء( لدیفقسپمت )  نیا

اتیداً توصیه  است. رقم 11 قسمت )فیلد( نیا در لیبام شپماره  . حداقلنمائید وارد اسپتان  ای

 .نمائیدشود، شماره مبایلی را ته بتوان با شما ارتباط گرفت، ثبت می

 (پاسپ رتگذرنامه ) شماره .16

 . تكمیلنمائید وارد حروف همراه به و صحیح به صپورت  را خودگذرنامه )پاسپاورت(   شپماره 

 است. اجباریاطالعات مورد تقاضا در این قسمت 

 تذکر:

محل شپپماره  را در رقم 12شپپماره شپپناسپپایی بیش از  :اتباع افغانی دارای برگ سپپبز تردد -

 .نمائیدپاساورت ثبت 

 گذارید.(ن فاصله عدد و حروف )بین QN 9997861مثال قابل قبول: 
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 حاریخ صدور .17

و مطابق با تقویم میالدی از منوی نمایش  قیدق بصپپورت را خود پاسپپاورت صپپدور خیتار

 است. اجباریتكمیل اطالعات مورد تقاضا در این قسمت  .نمائید شده مشخصداده

 محل صدور .18

محل صپدور پاساورت خود را به طور  بایسپت  بوده و می یباراج موارد جزء( لدیفقسپمت )  نیا

 .نمائید ثبتصحیح 

 عتبارا حاریخ .19

و مطابق با تقویم میالدی از منوی نمایش  قیدق بصپپپورت را خود اعتبار پاسپپپاورت خیتار

 است. اجباریتكمیل اطالعات مورد تقاضا در این قسمت  .نمائید شده مشخصداده

 تذکر:

جلوگیری از بروز مشپپكالت احتمالی و سپپهولت تار و تحصپپیل،  شپپود جهت پیشپپنهاد می -

 اعتبار داشته باشد. سال 2گذرنامه ارائه شده حداقل

 اطالعاتثبت  .21

، اطالعات ثبت «Accept and Next Page حأیاد و صییفحه بعد»بپا تلیپک بر روی گزینپه    

 شوید.وارد می «ثبت اطالعات ححصالی»شود و به صفحه می

 
 ححصالیآخرین مدرک  .21

 باید قسپپمت )فیلد( این در متقاضپپی و اسپپت اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .دنمای شده مشخصباید از منوی نمایش داده را خود تحصیلی مدرک آخرین
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 ححصالی رشته .22

 باید (فیلدقسپپمت ) این متقاضپپی در و اسپپت اجباری لد( جزء مواردیاین قسپپمت )ف تكمیل

 .اید، ثبت نمایدرا در آن اخذ نموده خود تحصیلی مدرک ای ته آخرینرشته

 مرکز محل ححصالنا   .23

در این قسپمت باید موسپسپه و مرتز آموزش عالی ته متقاضی موفق به اخذ مدرک از آن شده    

 است. اجباریلد( جزء موارد یقسمت )ف این وارد گردد. تكمیل

 نا  دانشگاه م رد درخ است .24

را انتخاب  بیت )ع(المللی اهلدانشگاه بین -24در این قسمت، از منوی نمایش داده شده، گزینه 

 است. اجباری( جزء موارد لدیفقسمت ) این تكمیلتنید. 

 مقطع م رد درخ است ححصال .25

مللی الرا انتخاب تنید. توجه داشته باشید دانشگاه بینارشد مقطع تارشپناسپی  در این قسپمت،  

زء ( جلدیفقسمت ) این تكمیل پذیرد.ارشد، دانشجو می)ع( فقط در مقطع تارشپناسی بیت اهل

 است. اجباریموارد 

 رشته م رد درخ است .26

بوده و بایسپتی رشپته مورد درخواست خود را از    اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 شده انتخاب تنید.منوی نمایش داده

 تذکر:

ا هالمللی اهل بیت )ع( در آنهایی ته دانشپپگاه بینبه رشپپتهتوجه داشپپته باشپپید با توجه  -

های مورد پذیرش دانشپپگاه . رشپپتهنمائیدها را انتخاب پذیرد، فقط آن رشپپتهدانشپپجو می

 ها عبارتند از:بیت )ع( همراه با تد آنالمللی اهلبین

 عرفان اسالمی-112

 الهیات و معارف اسالمی و ارشاد )فلسفه و تالم( -117

 تاریخ اسالم -411

 المللروابط بین -422

  بازرگانی مدیریت -421

 معارف اسالم و اقتصاد -726

 شناسی(حقوق جزا )جرم -113

 حقوق خصوصی -1144
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 زبان و ادبیات فارسی -125

های زیرمجموعه الهیات و معارف اسالمی ای مستقل و از رشتهرشپته عرفان اسپالمی، رشته   -

 شود. محسوب می

 نا  سازما  معرفکد ثبت .27

 تكمیل نكنید.این قسمت را 

 اطالعاتثبت  .28

، اطالعات ثبت «Accept and Next Page حأیاد و صییفحه بعد»بپا تلیپک بر روی گزینپه    

 شوید.وارد می «دو نفر از خان ادهثبت اطالعات »شود و به صفحه می

 
 اطالعات نفر اول از افراد خان اده .29

نفر اول از افراد خانواده وارد گردد. بنابراین نام، شغل، ملیت و بایست اطالعات در این قسمت می

شپپده انتخاب نسپپبت. خانوادگی وی با متقاضپپی در این قسپپمت ثبت و یا از منوی نمایش داده 

 است. اجباری( جزء موارد لدیفقسمت ) این تكمیل گردد.

 اطالعات نفر دو  از افراد خان اده .31

دوم از افراد خانواده وارد گردد. بنابراین نام، شغل، ملیت  بایست اطالعات نفردر این قسپمت می 

شده انتخاب و نسپبت. خانوادگی وی با متقاضپی در این قسپمت ثبت و یا از منوی نمایش داده   

 گردد.

 اطالعاتثبت  .31

، اطالعات ثبت «Accept and Next Page حأیاد و صییفحه بعد»بپا تلیپک بر روی گزینپه    

 شوید.وارد می «پرسشنامهفر  »شود و به صفحه می
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 نا  شهر محل سك نت در ایرا  یا کش ر متب ع .32

 سكونت شپهری را ته در آن بایسپت  بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید درج تامل به طورمی دارید )در ایران یا تشور متبوع(، دائ

 پمتی کد .33

 نمائید باشد، آن را به طور صحیح واردیم یپست تد یدارا شما سكونت محل ته یصپورت  در

 است. اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل صورت عدد صفر را وارد تنید.و در غیر این

 آدرس و حلفن در ایرا  یا کش ر متب ع .34

 سپپكونت آدر  و تلفن محلبایسپپت بوده و می اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید ثبت تامل طوره بمی )در ایران یا تشور متبوع( خود را دائ

 ایمال .35

 به صپپورت را خود لیمیبایسپپت ابوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

شود، ایمیلی را ته بتوان با شما ارتباط گرفت، ثبت اتیداً توصیه می .نمائید وارد تامل و حیصح

 .نمائید

 اقامتی/شناسایین ع مدرک  .36

 «Passportگذرنامه: »گزینه بایست بوده و می اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 را انتخاب تنید.

 ن ع روادید .37

ححصییالی: »گزینه بپایسپپپت  بوده و می اجبپاری ( جزء موارد لپد یفقسپپپمپت )  این تكمیپل 

Educational» .را انتخاب تنید 
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 شماره اختصاصی کارت آمایش .38

ایران سپكونت داشپته و دارای تارت آمایش هسپتید، شماره آن را در این قسمت )فیلد(    اگر در 

 وارد نمائید.

 نا  جد .39

 برای تبعه لدیف نیتكمیل ااگر تپابعپه تشپپپورهای عربی هسپپپتید، نام جد خود را وارد تنید.   

 است.ی اجبار تشورهای عربی

 آشنایا  ساکن ایرا  .41

اشته و ساتن است، ددر ایران اقامت )ایرانی یا غیرایرانی( در صپورتی ته فردی از آشنایان شما  

 مشخصات وی را در این قسمت وارد تنید.

 اطالعاتثبت  .41

شپپپود و به صپپپفحه ، اطالعات ثبت می«Accept and Next Page» گزینه با تلیک بر روی

 شوید.وارد می «ارسال حصاویر»

 
 حص یر پرسنلی .42

بوده و باید تصپویر پرسپنلی متقاضی با تلیک بر    اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 Send»بپپارگپپذاری گردد. پس از آن بپپا تلیپپک بر روی گزینپپه  «Choose File»روی گزینپپه 

در  «فایل با م فقات ارسال شد»گردد. در صورت موفقیت پیام تصپویر ارسال می  ،«ارسیال 

 تنید.صورت مجدداً اقدام شود. در غیر اینصفحه نمایش داده می

 :تذکر

 تیلوبایت باشد. 52حداتثر حجم  تصویر پرسنلی بایدحجم  -

 حص یر پاسپ رت یا مدرک اقامتی .43
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بوده و باید تصپپویر پاسپپاورت یا مدرک اقامتی   اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

بارگذاری گردد. پس از آن با تلیک بر روی  «Choose File»متقاضپپی با تلیک بر روی گزینه 

فایل با م فقات »گردد. در صپپورت موفقیت پیام تصپپویر ارسپپال می ،«ارسییال Send»گزینه 

 صورت مجدداً اقدام تنید.شود. در غیر ایندر صفحه نمایش داده می «ارسال شد

 :تذکر

 تیلوبایت باشد. 122حداتثر حجم  تصویر پاساورت یا مدرک اقامتی بایدحجم  -

 حص یر مدرک ححصالی .44

بوده و باید تصپپویر مدرک تحصپپیلی متقاضپپی با  اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

بپارگپذاری گردد. پس از آن بپا تلیپک بر روی گزینه      «Choose File»تلیپک بر روی گزینپه   

«Send  م فقات ارسال فایل با »گردد. در صورت موفقیت پیام تصپویر ارسپال می   ،«ارسیال

 صورت مجدداً اقدام تنید.شود. در غیر ایندر صفحه نمایش داده می «شد

 :تذکر

 تیلوبایت باشد. 122حداتثر حجم  تصویر مدرک تحصیلی بایدحجم  -

 سایر مدارک .45

و ...( دارید، آن را با تلیک بر روی افتخار علمی نامه، رزومه اگر مپدارک دیگری )مانند توصپپپیه 

 ،«ارسییال Send»بارگذاری تنید. پس از آن با تلیک بر روی گزینه  «Choose File»گزینپه  

در صپپفحه  «فایل با م فقات ارسیال شد »گردد. در صپورت موفقیت پیام  تصپویر ارسپال می  

 صورت مجدداً اقدام تنید.شود. در غیر ایننمایش داده می

 :تذکر

 تیلوبایت باشد. 122حداتثر حجم  تصویر مدرک ارسالی بایدحجم  -

 سایر مدارک .46

و ...( دارید، آن را با تلیک بر روی  ، افتخار علمیاگر مدارک دیگری )مانند توصپپپیه نامه، رزومه

 ،«لارسییا Send»بارگذاری تنید. پس از آن با تلیک بر روی گزینه  «Choose File»گزینه 

در صپپفحه  «فایل با م فقات ارسیال شد »گردد. در صپورت موفقیت پیام  تصپویر ارسپال می  

 صورت مجدداً اقدام تنید.شود. در غیر ایننمایش داده می

 :تذکر

 تیلوبایت باشد. 122حداتثر حجم  تصویر مدرک ارسالی بایدحجم  -
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 اطالعاتثبت  .47

دریافت »شود و به صفحه ، اطالعات ثبت می«Next Page صفحه بعد»با تلیک بر روی گزینه 

 شوید.وارد می «کد رهگاری

 

 رهگاری دریافت کد .48

عددی را ته در سمت راست تادر مشخص شده در تادر خالی وارد نام، برای تكمیل فرآیند ثبت

وده و ب غیرقابل ویرایششده توجه داشته باشید ته پس از تأیید این مرحله، اطالعات ثبت تنید.

 قابل نمایش خواهدبود.تنها 

 اطالعاتثبت  .49

، اطالعات «Next Page and get ID code رهگاریحایاد و اخذ کد »با تلیک بر روی گزینه 

 شوید.وارد می «نا وضعات ثبت»شود و به صفحه ثبت می
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 نا وضعات ثبت .51

شود. ، صفحه جدیدی برای شما باز میدر گام قبل حایاد و اخذ کد رهگاری فشپردن  از پس

ته نشان از ثبت  دشدیخواه مواجه« اطالعات با م فقات ثبت شید »غام یپ بادر این صپفحه  

 باشد.آمیز اطالعات توسط متقاضی میموفقیت

 کد رهگاری .51

شود. ، صفحه جدیدی برای شما باز میدر گام قبل حایاد و اخذ کد رهگاری فشپردن  از پس

 شود.رقمی( نمایش داده می 5نام شما )یک عدد تد رهگیری مربوط به ثبتدر این صفحه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اولبخش   پایان
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 هانم رد ساماهن جذب و پذریش دااگشنثبت
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(admission.abu.ac.ir) 
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 مقدهم
ثبت فرآیند  شپپپروعفرم و  لیتكم یبرا ته اسپپپتاین نكته ضپپپروری  ییادآور ،نامقبل از آغاز فرآیند ثبت

و  فعال لیموبا شپپماره ل،یمیا داشپپتن، (جامع امانهسپپ) جذب و پذیرش متقاضپپیانسپپامانه درخواسپپت در 

مدرک دوره  و زنمراتیری )تصپپویر پرسپپنلی، گذرنامه، لیشپپناسپپایی و تحصپپ مدارک بودن تامل نیهمچن

شود برای افزایش امتیاز خود در مرحله ارزیابی و چنین توصپیه می هم سپت. ی اضپرور  و تارشپناسپی( الزم  

های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از جمله به متقاضیان تلیه مدارک خود در زمینهامتیازدهی 

نامه اساتید و ها و موسپسات مختلف، توصیه افتخارات در مسپابقات مختلف، عضپویت و مسپیولیت در انجمن   

 .نمائیدمسیوالن و ... را نیز به همراه داشته و در سامانه بارگذاری 
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 انمثبت راحلم 
 ورود به سامانه .1

 از ابتدا ،یمیقد( Browser) یمرورگرها در نامثبتبه دلیل احتمال بروز مشپپكل در فرآیند 

مانه جذب و پذیرش سپپپا به مراجعه با. نمائید حاصپپپل نانیاطم خود مرورگر بودن روزهب

  www.admission.abu.ac.ir آدر  بهبیت )ع( المللی اهلبین دانشگاهتحصیل در متقاضپیان  

 د.دشیخواه «اطالعات لاحكم» صفحه وارد

 
 کاربری نا  .2

 در شده اعالم مجاز طیشرا با دیبا شما و بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

قسمت  نیا یبرا مجاز یتاراتترهاد. یتن دلخواه یتاربر نام کی انتخاب به اقدام قسمت نیا

 (A-Zو  a-zفاصله ) درج بدون و یسپ یانگل بزرگ و توچک حروف یتاراتترها تنها )فیلد(

 ستمیس اخطار مواقع در( تاراتتر انتخاب گردد. 4بایسپت حداقل چهار ) چنین میباشپد. هم یم

 .نمائیدنتخاب ا یگریدبایست نام تاربری ، شما مییتكرار یتاربر نامبرای 

 عب ررمز  .3

 در شده اعالم مجاز طیشرا با دیبا شما و بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 ای عدد تواندیم شپپما عبور رمز. دیتن دلخواه عبور رمز کی انتخاب به اقدام قسپپمت نیا

 .ستا یضرورتاراتتر )حرف یا عدد(  (6شش ) تردن وارد حداقل و باشد حرف
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 :تذکر

، مدارک یارذبارگ از اعم یبعد مراحل یط جهت یتاربر نام و عبور رمزهمراه داشپپتن  -

 ست.ا یضرورتس  اطالعات درباره وضعیت پرونده و ...  مانه جهتاورود به س

 مجدداً دیبا و شده یخاللد( یفن قسپمت ) یا ،فرم اطالعات ثبت در خطا بروز صپورت  در -

 گردد. لیتكم

 

 جنمات .4

 .نمائید مشخصرا  خود تیجنسو باید  بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسمت ) این تكمیل

 (فارسی) نا  .5

 مدرک اسپپا  بر را خود نامبایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و یفارس صورته ب( گذرنامه) ییشناسا

 ن(الحا  )نا .6

 مدرک اسپپا  بر را خود نامبایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و انگلیسی صورته ب( گذرنامه) ییشناسا

 )فارسی( خان ادگینا  .7

 اسا  بر را خود یخانوادگنامبایست و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و یفارس صورته ب( گذرنامه) ییشناسا مدرک

 )الحان( خان ادگینا  .8

 اسا  بر را خود یخانوادگنامبایست و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و انگلیسی صورته ب( گذرنامه) ییشناسا مدرک
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 )فارسی( پدر نا  .9

 اسپپا  بر را خود پدر نامبایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و یفارس )گذرنامه( به صورت ییشناسا مدرک

 )الحان( پدر نا  .11

 اسپپا  بر را خود پدر نامبایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید وارد حیصح و انگلیسی )گذرنامه( به صورت ییشناسا مدرک

 ح لد حاریخ .11

 ای یشمس به را خود تولد خیتاربایست و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسمت ) این تكمیل

 ی نمایش داده شدهاز منو حیصح صورته ب )گذرنامه( ییشپناسا  مدرک اسپا   بر را یالدیم

 .نمائیدانتخاب 

 مذهب و دین .12

 انتخاب را خود مذه  و نیدبایست و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسمت ) این تكمیل

 .نمائید

 هلحأت وضعا .13

 مشخص را خود هلتأ تیوضعبایست و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپمت )  این تكمیل

 است. یضرور فرزندان تعداد و همسر یخانوادگنام و نام درج بودن هلمتأ صورت در. نمائید

 کش ر محل ح لد .14

 بر را خود تولد محلتشپپور بایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید انتخاب حیصح صورتبه  )گذرنامه( ییشناسا مدرک اسا 

 ح لداستا  محل  .15

 بر را خود تولد محلاسپپتان بایسپپت و می بوده اجباری( جزء موارد لدیفقسپپمت ) این تكمیل

 .نمائید انتخاب حیصح صورته ب )گذرنامه( ییشناسا مدرک اسا 
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 نا  جد )ح ابع کش رهای عربی( .16

 تشورهای برای متقاضپیان تبعه . تكمیل این فیل نمائیدوارد صپحیح   نام جد خود را به صپورت 

 است. اجباری ،عربی

 خان ادگی مادرنا  و نا  .17

خانوادگی مادر خود را نام و نامبایست بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید واردصحیح  به صورت

 حعداد برادر .18

 بایست تعداد برادر خود را به صورتبوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل

 .نمائید صحیح وارد

 حعداد خ اهر .19

 بایسپت تعداد خواهر خود را به صورت بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائیدصحیح وارد 

 ححصاالت پدر .21

بایست تحصیالت پدر خود را از منوی بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید انتخابصحیح  نمایش داده شده به صورت

 ححصاالت مادر .21

بایست تحصیالت پدر خود را از منوی بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائیدصحیح انتخاب  نمایش داده شده به صورت
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 ملات .22

  از منوی نمایش را خود تیملبایسپپت بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

 .نمائیدصحیح انتخاب  صورتداده شده به 

 حابعات .23

را از منوی نمایش  خود تابعیتبایست بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل

 .نمائیدصحیح انتخاب  داده شده به صورت

 کش ر محل سك نت .24

بایسپت تشپوری را ته در آن سكونت   بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائیدصحیح انتخاب  منوی نمایش داده شده به صورتدارید از 

 استا  محل سك نت .25

بایسپپت اسپپتانی را ته در آن سپپكونت بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

 .نمائیدصحیح انتخاب  دارید از منوی نمایش داده شده به صورت

 

 شغل .26

 .نمائید درجد را خو شغل

 هاتمهار .27

 .نمائید درجلد( یقسمت )ف، آن را در این دیدار مهارت ته یا نهیزم هر در

 سك نت محل آدرس .28

 را خود یدائم سپپكونت محلبایسپپت بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

 .نمائید درج تامل طوره بید، اداشته سكونت آن در الس 5حداقل  ته

  کار محل آدرس .29

 .نمائید وارد را خود تار محل آدر 

  منزل پمتی کد .31

 .نمائید واردباشد، آن را به طور صحیح یم یپست تد یدارا شما سكونت محل ته یصورت در
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 کار محل پمتی کد .31

 .نمائید ، آن را به طور صحیح وارداشدبیم یپست تد یدارا شما تار محل ته یصورت در

  منزل حلفن .32

را به  خود سكونت محل تلفنبایسپت  بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید طور صحیح وارد

 کار محل حلفن .33

 .نمائید وارد را خود تار محل تلفن

  اق ا  از یكی حماس شماره .34

 .نمائید وارد را اقوام از یكی لیموبا شماره

  دوستا  از یكی حماس شماره .35

 .نمائید وارد را دوستان از یكی لیموبا شماره

  ایمال .36

 صپپورته ب را خود لیمیبایسپپت ابوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپپمت )ف تكمیل

 .نمائید وارد تامل و حیصح

 م بایل شماره .37

 بدون را خود لیموبا شمارهبایسپت  بوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 است. رقم 11 قسمت )فیلد( نیا در لیموبا شماره حداقل. نمائید وارد استان ای تشور تد

 اسكایش نا  کاربری .38

 .نمائید تنید، نام تاربری خود را به طور صحیح وارداز اسكایپ استفاده می ته یصورت در

 :saorg.ir:8081مانه اکد رهگاری اخذشده از س .39

ر نام دبایست قبل از ثبتطور ته در اطالعیه شپماره یک کتر گردیده است، متقاضیان می همان

 تبیت )ع(، در سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقاالمللی اهلسامانه جذب و پذیرش دانشگاه بین

نام در این سپپپامانه، تد نام نمایند. پس از تكمیل ثبتثبت saorg.ir:8081و فناوری به نشپپپانی 

ت ثب (فیلدقسمت )بایست آن را در این گردد ته میرهگیری اختصپاصپی به متقاضپی ارائه می   

 است. اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیلنماید. 

 آپشماره واحس .41

 .نمائید خود را به طور صحیح وارد تنید، شمارهاستفاده می آپاز واتس ته یصورت در
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 شماره حلگرا  .41

 .نمائید خود را به طور صحیح واردشماره تنید، استفاده می از تلگرام ته یصورت در

 
 معرف .42

د. تنمیمعرف خود را اعالم  بوده و در آن متقاضی اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل

، پس از و در صپورت داشتن معرف  انتخاب گردد «گزینه ندار »د، ر صپورتی ته معرفی ندار د

. در حالت نمائید، نام فرد را از منوی نمایش داده شپپده انتخاب «سییایر م ارد»انتخاب گزینه 

و در صپپورت نبودن  (منوفهرسپپت )شپپده در از بین افراد نمایش داده نام وی راداشپپتن معرف، 

 «اطالعات حماس»و  «خان ادگینا  و نا »ثبت شده، دادهمشپخصات معرف در منوی نمایش 

 ری است. ووی ضر

 پرسنلی عكس .43

بارگذاری  را خود بایست عكس پرسنلیبوده و می اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل

کشییاد  و رها کرد  »و یا  «عكس پرسیینلی»با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت . نمائید

توجه داشته باشید تصویر واضح و باتیفیت گردد. بر روی این تادر، تصپویر بارگذاری می  «فایل

 باشد.تیلوبایت حجم نداشته 152بوده و بیش از 

 ثبت اطالعات کلاد .44

 .دیده فشار ااطالعات ر ثبت دیتل (لدهایفها )قسمت یتمام تردن لیتكم از بعد انیپا در
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 اول مراله پایا  .45

شود. در این ، صفحه جدیدی برای شما باز می«اطالعات ثبت داکل» فشردن از بعد انیپا در

ثبت ته نشان از  دشدیخواه مواجه «یک دانشین  با م فقات افزوده شد » غامیپ باصپفحه  

 باشد. آمیز اطالعات توسط متقاضی میموفقیت

 
به صپفحه دیگری جهت شروع   «برای ورود به سیامتم ایننا کلاک کناد »پس از تلیک بر روی عبارت 

 یابتدا در ته یعب ر رمز و یکاربر نا  مرحله دوم راهنمایی خواهیدشپد. برای شروع مرحله دوم، حتماً 

 نزد خود نگهدارید.، دیاترده انتخاب خود یبرا اول مرحله

 

 

 

 

 

 

 )بخش دوم(پایان مرحله اول 
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 :دوم مرحله

 

رهنگی، گذرانهم، علمی، ف ثبت اطالعات 

  ورزشی و اجتماعی
 

(ams.abu.ac.ir) 
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 قدهمم 
در این تواند داوطل  مینام، فرآیند ثبتدر  (بخش دوممرحله اول )خود در  پس از ثبت اطالعات شپپناسپپایی

... را در سپپامانه ثبت و و ای، ویدئوی معرفی اطالعات تحصپپیلی، گذرنامه شپپده ومرحله وارد پروفایل خود 

 بارگذاری نماید.

داوطلبان گرامی این نكته را توجه داشپته باشپند ته در هر مرحله امكان خروج از سامانه برای ایشان فراهم   

ام را نتوانند ادامه فرآیند ثبتبوده و در ورود بعدی به پروفایل خود با اسپپتفاده از نام تاربری و رمز عبور، می

اشد. بمشروط بر تكمیل تمامی اطالعات الزم می ناماتمام فرآیند ثبتوجه داشپته باشپید ته   طی تنند. اما ت

مشخص شده است. در صورت عدم تكمیل این اطالعات، سامانه امكان ثبت نهایی  * اطالعات الزم با عالمت

 را به متقاضی نخواهدداد.
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 انمثبت مراحل
 ورود به سامانه .1

اید ته در مرحله اول در سامانه ثبت نموده رمز عب رو  نا  کاربریدر این مرحله با وارد تردن 

، به پروفایل خود وارد خواهیدشد. در صورت فراموشی رمز «ورود به سامتم»و تلیک بر روی 

بپه صپپپفحپه جدیدی    «ا رمز عب ر  را فرام ش کرده»عبور نیز بپا تلیپک بر روی عبپارت    

گردد. با شپوید ته با ثبت ایمیل خود، رمز عبور جدیدی به ایمیل شپپما ارسال می راهنمایی می

 توانید به پروفایل خود وارد شوید.این رمز عبور می

 
 اض ری-ارشدنا  کارشناسیثبت .2

، نوع دوره آموزشپی ته  «اض ری-ارشدنا  کارشیناسیی  ثبت»در این گام با تلیک بر روی 

 .نمائیدتقاضای پذیرش در آن را دارید، انتخاب 

 رشته م رد حقاضا .3

مورد تقاضای خود را از فهرست نمایش  ، رشته«رشیته م رد حقاضیا  »با تلیک بر روی منوی 

 حقوقزبان و ادبیات فارسی،  یهارشته در نامد ثبتیباش داشته توجه داده شده، انتخاب تنید.

، مدیریت بازرگانی، یاسپپالم اقتصپپاد الملل،نیب روابط ،یشپپناسپپجرم و جزا حقوق ،یخصپپوصپپ

در صپپورت احراز شپپرایط عمومی و   عرفان اسپپالمی و اسپپالم خیتارفلسپپفه و تالم اسپپالمی،  

 .است ریپذامكان اختصاصی
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 تذکر:

های زیرمجموعه الهیات و معارف اسالمی ای مستقل و از رشتهرشپته عرفان اسپالمی، رشته   -

 شودمحسوب می

 اطالعات ثبت .4

 .نمائیدمورد تقاضا خود را ثبت ، نوع دوره و رشته «ثبت اطالعات»با تلیک بر روی 

 

 
 ثبت مدارک ححصالی .5

وارد این قسپمت خواهیدشد. در این گام اطالعات   «ثبت مدارک ححصیالی »با تلیک بر روی 

تكمیل اطالعات مورد تقاضپپپا در این  تنید.مربوط به آخرین مدرک تحصپپپیلی خود را ثبت می

 است. اجباریقسمت 

 آخرین مدرک ححصالی .6

 آخرین بایدلد( یقسمت )ف این در شما واست  اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید مشخصشده باید از منوی نمایش داده را خود تحصیلی مدرک

 تذکر:

)ع( در حال حاضپپپر صپپپرفاً در مقطع بیت المللی اهلتپه دانشپپپگپاه بین  بپا توجپه بپه آن    -

دارای مدرک تارشناسی بایست حداقل میمتقاضی  نماید،ارشد دانشجو جذب میتارشناسی

 یا معادل آن باشد.

 آخرین مدرک ححصالی ححصالی رشته .7
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ای رشته باید قسمت )فیلد( این در شما واست  اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائیداید، ثبت رادر آن اخذ نموده خود تحصیلی مدرک ته آخرین

 

 

 الححص دوره ط ل .8

 آخرین باید قسمت )فیلد( این در شما واست  اجباریلد( جزء موارد یاین قسپمت )ف  تكمیل

 .نمائید شده مشخصباید از منوی نمایش داده را خود تحصیلی مدرک

 معدل کل .9

در این گام متقاضپپی باید معدل تل خود را به صپپورت نمره اخذ شپپده از تل نمره وارد نماید.  

 است. اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیل

 حاریخ شروع .11

در این قسپمت باید تاریخ شپروع آخرین دوره تحصپیلی ته متقاضی موفق به اخذ مدرک از آن    

این قسمت  تكمیلشپده وارد گردد. روز، تاریخ و سال از منوی نمایش داده شده انتخاب گردد.  

 است. اجباریلد( جزء موارد ی)ف

 حاریخ پایا  .11

اضپپی موفق به اخذ مدرک از آن در این قسپپمت باید تاریخ پایان آخرین دوره تحصپپیلی ته متق

این قسمت  تكمیلشپده وارد گردد. روز، تاریخ و سال از منوی نمایش داده شده انتخاب گردد.  

 است. اجباریلد( جزء موارد ی)ف

 کش ر )محل اخذ مدرک( .12

این  تكمیلدر این قسمت باید تشوری ته متقاضی موفق به اخذ مدرک از آن شده وارد گردد. 

 است. اجباریلد( جزء موارد یقسمت )ف

 استا  )محل اخذ مدرک( .13

 این تكمیلدر این قسپمت باید استانی ته متقاضی موفق به اخذ مدرک از آن شده وارد گردد.  

 است. اجباریلد( جزء موارد یقسمت )ف

 نا  م سمه محل اخذ مدرک .14

در این قسپمت باید موسپسپه و مرتز آموزش عالی ته متقاضی موفق به اخذ مدرک از آن شده    

 است. اجباریلد( جزء موارد یاین قسمت )ف تكمیلوارد گردد. 

 حص یر مدرک ححصالی .15
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باید مدارک مربوط به آخرین مقطع  بوده و اجباریلپد( جزء موارد  یاین قسپپپمپت )ف  تكمیپل 

و یا  «حصیی یر مدرک ححصییالی»با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت تحصپپپیلی متقاضپپپی 

اطالعات زیر گردد. در مجموع باید  بر روی این تادر، بارگذاری «کشاد  و رها کرد  فایل»

 رگذاری شود:ادر این قسمت ب )مجموعاً چهار صفحه(

 )دو صفحه( تحصیلیپشت و روی مدرک  -

 م صفحات ریزنمرات )دو صفحه(اتم -

 تذکر:

 تاردانیمقطع  معادل ایران اسپالمی  جمهوری در سپال  2دوره  طول با لیسپانس  رکمد -

 ارشدتارشناسی مقطع در تحصیل شرایط واجد متقاضیو در این حالت،  شودمی ارزشیابی

تواند خواهان پذیرش در دانشگاه باشد متقاضپی در صپورتی می   نخواهدبود. به عبارتی دیگر

 آموزش عالی باشد. سال در مراتز 4ته دارای حداقل 

 تیلوبایت باشد. 322حجم هر مدرک حداتثر حجم  -

 را چاپ قابلیت و بوده خوانا تماماً ته باشد نحوی به باید شده بارگذاری مدارک تیفیت -

 .باشد داشته

 ثبت مدرک .16

 ود.شبا تلیک بر روی این گزینه، اطالعات و مدارک مربوط به آخرین مدرک تحصیلی ثبت می

 
 گذرنامهثبت اطالعات  .17
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 وارد این قسپپمت خواهیدشپپد. در این گام اطالعات «ثبت اطالعات گذرنامه»با تلیک بر روی 

تنید. تكمیل اطالعات مورد تقاضا در این قسمت مربوط به گذرنامه )پاساورت( خود را ثبت می

 است. اجباری

 گذرنامه شماره .18

تكمیل اطالعات مورد  .نمائید وارد حروف همراه به و صحیح صورته ب را خود گذرنامه شماره

 است. اجباری (فیلد) قسمتتقاضا در این 

 د.(گذارین فاصله یک عدد و حروف بین) QN 9997861قابل قبول:  ثالم

 مدت اقامت در کش ر متب ع )سال( .19

تكمیل  .نمائید واردصپپحیح  به صپپورتدر تشپپوری ته تابعه آن هسپپتید، را خود مدت اقامت

 است. اجباری )فیلد( اطالعات مورد تقاضا در این قسمت

 حاریخ صدور گذرنامه به ماالدی .21

شده و مطابق با تقویم میالدی از منوی نمایش داده قیدق بصورت را خود گذرنامه صدور خیتار

 است. اجباری)فیلد( تكمیل اطالعات مورد تقاضا در این قسمت  .نمائید مشخص

 گذرنامه انقضاء حاریخ .21

شده و مطابق با تقویم میالدی از منوی نمایش داده قیدق بصورت را خود گذرنامه انقضاء خیتار

 است. اجباری )فیلد( تكمیل اطالعات مورد تقاضا در این قسمت .نمائید مشخص

 تذکر:

 ،شپپود جهت جلوگیری از بروز مشپپكالت احتمالی و سپپهولت تار و تحصپپیل پیشپپنهاد می -

 اعتبار داشته باشد. سال 2 حداقلارائه شده گذرنامه 

 حص یر صفحه اول گذرنامه .22

کشییاد  و رها »و یا  «حصیی یر صییفحه اول گذرنامه»با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت 

 یاجباربارگذاری صفحه اول گذرنامه  گردد.بر روی این تادر، تصویر بارگذاری می «کرد  فایل

 است.

 تذکر:

صپپفحه اول گذرنامه ته حاوی شپپماره گذرنامه، اطالعات هویتی و ...   تنها نیاز به بارگذاری -

 باشد.است، می

 تیلوبایت باشد. 322حجم هر مدرک حداتثر حجم  -
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 چاپ قابلیت و بوده خوانا تماماً ته باشپد  نحوی به باید شپده  بارگذاری مدارک تیفیت -

 .باشد داشته را

 ثبت مدرک .23

 شود.مدارک مربوط به گذرنامه ثبت میبا تلیک بر روی این گزینه، اطالعات و 

 
 ثبت ویدئ ی معرفی .24

کشییاد  و رها کرد  »و یا  «ثبت ویدئ ی معرفی»بپا تلیپک بر روی تپادر زیرین عبارت    

 پس اسپپت. اجباریبارگذاری ویدئوی معرفی گردد. بر روی این تادر، ویدئو بارگذاری می «فایل

ش داده ، نمای«فایل ویدئ  با م فقات ثبت شد»ویدئو، پیغام  آمیزموفقیت (آپلودبارگذاری )از 

 شود.می

 تذکر:

 باید حاوی اطالعات زیر باشد:این ویدئو  -

  یک دقیقه( حداتثر) معرفی داوطل 

 ؛ انتخاب آیات به صپپورت یک دقیقه( داتثر)ح: قرائت و روخوانی چند سپپطر از قرآن تریم

 تصادفی انجام گیرد.

  ،دقیقه( دو اتثرآموزشی و پژوهشی )حدبیان سوابق علمی 

  دقیقه( فرهنگی، ورزشی و اجتماعی )حداتثر دوبیان سوابق 

 بایت باشد.مگا 222حجم هر مدرک حداتثر حجم  -

 دقت در ضبط ویدئو با صوت و تصویر باتیفیت و واضح ضروری است. -
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 ثبت مدارک اافظان قرآ  .25

د، باشیاطالعات در این قسمت اختیاری بوده، اما در صورتی ته از حافظان قرآن تریم می تكمیل

د و از این طریق امتیاز خو نمائیدبر روی این گزینه تلیک تنید تا به ثبت مدارک مربوطه اقدام 

 را برای ارزشیابی و تعیین نوع بورسیه در صورت پذیرش اولیه در دانشگاه افزایش دهید.

 زءهایی از قرآ  کریم که افظ همتادحعداد ج .26

تكمیل این  در این قسپپمت تعداد جزءهایی ته از قرآن تریم ته حفه هسپپتید، انتخاب تنید. 

 است. اجباریقسمت برای استفاده از امتیاز مربوط به حافظین قرآن تریم، 

 حص یر مدرک افظ قرآ  .27

کشاد  و رها کرد  »و یا  «حص یر مدرک افظ قرآ »با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت 

بارگذاری این مدرک برای استفاده از امتیاز گردد. بر روی این تادر، مدرک بارگذاری می «فایل

 است. اجباریمربوط به حافظین قرآن تریم، 

 ثبت مدرک .28

 شود.با تلیک بر روی این گزینه، اطالعات و مدارک مربوط به حفه قرآن تریم ثبت می
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 کتاب/مقالهمدارک انتشار ثبت  .29

ای منتشپپپر تكمیل اطالعات در این قسپپپمت اختیاری بوده، اما در صپپپورتی ته تتاب یا مقاله

ق و از این طری نمائیدایپد، بر روی این گزینپه تلیک تنید تا به ثبت مدارک مربوطه اقدام   ترده

امتیاز خود را برای ارزشپیابی و تعیین نوع بورسپیه در صپورت پذیرش اولیه در دانشگاه افزایش    

دهید. اگر مدارک شپما در این قسمت بیش از یک مورد است، برای ثبت هر مدرک این قسمت  

 را دوباره تامل تنید.

 عن ا  کتاب یا مقاله .31

 تكمیل این قسمت برای استفاده ازعنوان تتاب یا مقاله انتشاریافته را در این قسمت وارد تنید. 

 است. اجباریامتیاز مربوط به انتشار تتاب/مقاله، 

 زبا  انتشار .31

ین تكمیل ازبانی ته تتاب یا مقاله با آن منتشپر شده، از منوی نمایش داده شده انتخاب تنید.  

 است. اجباریقسمت برای استفاده از امتیاز مربوط به انتشار تتاب/مقاله، 

 محل انتشار .32

 تكمیل این قسمت برایتشوری ته تتاب یا مقاله در آن انتشار یافته، در این قسمت وارد گردد. 

 است. اجباریاستفاده از امتیاز مربوط به انتشار تتاب/مقاله، 

 قالهم/حص یر صفحه معرفی کتاب .33
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ا کشاد  و ره»و یا  «حصیی یر صفحه معرفی کتاب/مقاله»با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت 

 بدر این قسپمت، تصویری از صفحه تتا  گردد.بارگذاری می مدرکبر روی این تادر،  «کرد  فایل

شپده ته در آن مشپخصات آن تتاب )محل چاپ، ناشر، شابک، نویسنده و ...( یا مقاله   یا مقاله چاپ

 شود.تننده، شماره چاپ و ...( نمایش داده شده، بارگذاری )ناشر، مجله چاپ

 تذکر:

 تیلوبایت باشد. 322مدرک حداتثر حجم حجم هر  -

 قابلیت و بوده خوانا تماماً ته باشپپد نحوی به باید شپپده بارگذاری رکهر مد تیفیت -

 .باشد داشته را چاپ

 ثبت مدرک .34

 شود.مدارک مربوط به انتشار تتاب/مقاله ثبت می با تلیک بر روی این گزینه، اطالعات و

 

 ثبت مدرک زبا  .35

تكمیل اطالعات در این قسمت اختیاری بوده، اما در صورتی ته با زبان خاصی آشنایی دارید، بر 

و از این طریق امتیاز خود را  نمائیدروی این گزینه تلیک تنید تا به ثبت مدارک مربوطه اقدام 

برای ارزشپپیابی و تعیین نوع بورسپپیه در صپپورت پذیرش اولیه در دانشپپگاه افزایش دهید. اگر   

مدارک شپما در این قسپمت بیش از یک مورد است، برای ثبت هر مدرک این قسمت را دوباره   

 تامل تنید.

 زبا  .36



42 

 

تكمیل این قسمت شده مشخص تنید. نوع زبانی ته با آن آشپنایی دارید، از منوی نمایش داده 

 است. اجباریبرای استفاده از امتیاز مربوط به مدرک زبان، 

 خ اند  .37

شپپده مشپپخص تنید.  آن زبان را از منوی نمایش داده «خ اند »میزان مهارت خود در حوزه 

 است. اجباریتكمیل این قسمت برای استفاده از امتیاز مربوط به مدرک زبان، 

 ن شتن .38

شپپده مشپپخص تنید.  آن زبان را از منوی نمایش داده «ن شییتن»میزان مهارت خود در حوزه 

 است. اجباریتكمیل این قسمت برای استفاده از امتیاز مربوط به مدرک زبان، 

 مكالمه .39

شپپپده مشپپپخص تنید. آن زبان را از منوی نمایش داده «مكالمه»میزان مهارت خود در حوزه 

 است. اجباریاده از امتیاز مربوط به مدرک زبان، تكمیل این قسمت برای استف

 مدرک زبا حص یر  .41

 «کشاد  و رها کرد  فایل»و یا  «مدرک زبا حص یر »با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت 

 گردد.بر روی این تادر، مدرک بارگذاری می

 تذکر:

 تیلوبایت باشد. 322مدرک حداتثر حجم حجم هر  -

 قابلیت و بوده خوانا تماماً ته باشپپد نحوی به باید شپپده بارگذاری رکهر مد تیفیت -

 .باشد داشته را چاپ

 ثبت مدرک .41

 شود.ثبت میگزینه، اطالعات و مدارک مربوط به مدرک زبان با تلیک بر روی این 
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 ثبت سایر مدارک .42

امه نتكمیل اطالعات در این قسمت اختیاری بوده، اما در صورتی ته مدرک دیگری )مانند توصیه

های مختلف، اسپاتید، تس  افتخار در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی، عضویت در انجمن از 

ها و ...( دارید، بر روی این گزینه تلیک تنید تا به ثبت شرتت و یا داشتن مسیولیت در همایش

و از این طریق امتیاز خود را برای ارزشیابی و تعیین نوع بورسیه در  نمائیدمدارک مربوطه اقدام 

ورت پذیرش اولیه در دانشگاه افزایش دهید. اگر مدارک شما در این قسمت بیش از یک مورد ص

 است، برای ثبت هر مدرک این قسمت را دوباره تامل تنید.

 عن ا  مدرک .43

ل تكمی. نمائیدعنوان مدرتی ته قصپد ثبت اطالعات مربوط به آن را دارید در این قسمت ثبت  

 است. اجباریز مربوطه، این قسمت برای استفاده از امتیا

 مدرکحص یر  .44

 بر «کشاد  و رها کرد  فایل»و یا  «حصیی یر مدرک»با تلیک بر روی تادر زیرین عبارت 

 گردد.روی این تادر، مدرک بارگذاری می

 تذکر:

 تیلوبایت باشد. 322مدرک حداتثر حجم حجم هر  -

 قابلیت و بوده خوانا تماماً ته باشپپد نحوی به باید شپپده بارگذاری رکهر مد تیفیت -

 .باشد داشته را چاپ
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 ثبت مدرک .45

 شود.با تلیک بر روی این گزینه، اطالعات و مدارک مربوطه ثبت می

 

 ثبت نهایی .46

 تلیک «ثبت نهایی»آمیز اطالعات و مدارک، بروی گزینه پس از تكمیپل و بپارگذاری موفقیت  

 تنید.

 

 حأیاد اطالعات و ثبت نهایی .47

شپپپود. اطالعات را با دقت اطالعات برای متقاضپپپی نمایش داده میپس از مرحله قبل، تمامی 

فرمائید. در صورت هرگونه مغایرت بر روی صفحه اصلی تلیک تنید و نسبت به تصحیح مطالعه 
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یک تل «حأیاد اطالعات و ثبت نهایی». در غیر اینصپپورت بر روی گزینه نمائیداطالعات اقدام 

 و فرم تعهدنامه برای شما نمایش داده شود. د وتا به گام بعدی راهنمایی شوید تنی

 

 ثبت نهایی .48

را  «نا  نهاییثبت»مفاد تعهدنامه را با دقت مطالعه تنید. پس از اطمینان از تلیه موارد، تیک 

 .نمائیدفعال 

 ثبت حغاارات .49

 ی گردد.نام شپپما نهایتلیک تنید تا ثبت «ثبت حغاارات»بعد از تأیید تعهدنامه بر روی گزینه 

نها بوده و ت غیرقابل ویرایششده توجه داشپته باشید ته پس از تأیید این مرحله، اطالعات ثبت 

 قابل نمایش خواهدبود.

 
 صدور من ز .51



44 

 

 شود.شده، مشخص میای ته در ادامه نمایش دادهنام شما در صفحهوضعیت ثبت

 رسانیاطالع .51

 قابل دریافت است. لطفاً پروفایل شخصیها از طریف رسانیتوجه داشپته باشید ته تمامی اطالع 

در پروفایل خود ته در تصپپویر مشپپخص  را  «هامدیریت پاا »به صپپورت مسپپتمر قسپپمت   

 بررسی تنید.است، شده

 کد رهگاری .52

آمیز در این بخش )سپامانه جذب و پذیرش متقاضپپیان دانشپپگاه  نام نهایی و موفقیتپس از ثبت

نام در سپپپامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و اول )ثبتبیت )ع((، همانند بخش المللی اهلبین

شود. این دو تد فناوری جمهوری اسپالمی ایران( یک تد رهگیری به شپپما اختصپپاد داده می 

 رهگیری را همواره نزد خود نگداشته و به حافظه بساارید.

 

 پایان مرحله دوم )بخش دوم(

 پایان بخش دوم
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