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مرحله اول:

ثبت اطالعات شناسا یی
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مقدهم
قبل از آغاز فرآیند ثبتنام ،یادآوری این نکته ضرررروری اسرررت که برای تکمیل فرم و شررررو فرآیند ثبت
درخواسررت در سررانانه ب و و ی یرم نتضاضرریا (س رانانه بانع) ،داشررتن ایمیل ،شررمار نوبایل فعال و
همچنین کانل بود ندارک شررناسررایت و ت

ریلت (ت ررویر یرسررنلت ،ا رنانه ،ریزنمرات و ندرک دور

کارشرناسرت) مزم و ضرروری اسرت همچنین توصریه نتشود برای افزایش انتیاز خود در نرحله ارزیابت و
انتیازدهت به نتضاضیا کلیه ندارک خود در زنینههای نختلف علمت ،فرهنگت ،ابتماعت و ورزشت از بمله
افتخارات در نسرابضات نختلف ،عورویت و نسریو یت در ان منها و نوسرسات نختلف ،توصیهنانه اساتید و
نسیوم و را نیز به همرا داشته و در سانانه بارا اری نمائید

3

ح
ثب
مرا ل تانم

 .1ورود به سامانه
به د یل احتمال بروز نشررکل در فرآیند ثبتنام در نرورارهای ( )Browserقدیمت ،ابتدا از
بهروز بود
نتضاضریا ت

نرورار خود اطمینا

حاصرررل نمائید با نرابعه به سرررانانه ب و و ی یرم

یل در دانشگا بینا مللت اهلبیت ( ) به آدرس www.admission.abu.ac.ir

وارد صف ه «تکمیل اطالعات» خواهیدشد
 .2نام کاربری
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و شما باید با شرایط ن از اعالم شد در
این قسمت اقدام به انتخاو یک نام کاربری د خوا کنید کاراکترهای ن از برای این قسمت
(فیلد) تنها کاراکترهای حروف کوچک و بزرگ انگلیسرت و بدو درج فاصله ( a-zو )A-Z
نتباشرد همچنین نتبایسرت حداقل چهار ( )4کاراکتر انتخاو اردد در نواقع اخطار سیستم
برای نام کاربری تکراری ،شما نتبایست نام کاربری دیگری انتخاو نمائید.
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 .3رمز عبور
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و شما باید با شرایط ن از اعالم شد در
این قسررمت اقدام به انتخاو یک رنز عبور د خوا کنید رنز عبور شررما نتتواند عدد یا
حرف باشد و حداقل وارد کرد شش ( )6کاراکتر (حرف یا عدد) ضروری است
تذکر:
 همرا داشررتن رنز عبور و نام کاربری بهت طت نراحل بعدی اعم از بارا اری ندارک،ورود به سانانه بهت کسب اطالعات دربار وضعیت یروند و ضروری است
 در صرورت بروز خطا در ثبت اطالعات فرم ،این قسرمت (فیلد) خا ت شد و باید ن دداًتکمیل اردد

 .4جنسیت
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و باید بنسیت خود را نشخص نمائید
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 .5نام (فارسی)
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت نام خود را بر اسرراس ندرک
شناسایت (ا رنانه) به صورت فارست و ص یح وارد نمائید
 .6نام (التین)
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت نام خود را بر اسرراس ندرک
شناسایت (ا رنانه) به صورت انگلیست و ص یح وارد نمائید
 .7نامخانوادگی (فارسی)
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست نامخانوادات خود را بر اساس
ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت فارست و ص یح وارد نمائید
 .8نامخانوادگی (التین)
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست نامخانوادات خود را بر اساس
ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت انگلیست و ص یح وارد نمائید
 .9نام پدر (فارسی)
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت نام یدر خود را بر اسرراس
ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت فارست و ص یح وارد نمائید
 .11نام پدر (التین)
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت نام یدر خود را بر اسرراس
ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت انگلیست و ص یح وارد نمائید
 .11تاریخ تولد
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست تاریخ تو د خود را به شمست یا
نیالدی را بر اسراس ندرک شرناسایت (ا رنانه) به صورت ص یح از ننوی نمایش داد شد
انتخاو نمائید
.12
 .13وضعیت تأهل
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست وضعیت تأهل خود را نشخص
نمائید در صورت نتأهل بود درج نام و نامخانوادات همسر و تعداد فرزندا ضروری است
 .14کشور محل تولد
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تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت کشررور ن ل تو د خود را بر
اساس ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت ص یح انتخاو نمائید.
 .15استان محل تولد
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت اسررتا ن ل تو د خود را بر
اساس ندرک شناسایت (ا رنانه) به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .16نام جد (توابع کشورهای عربی)
نام بد خود را به صرورت صر یح وارد نمائید تکمیل این فیل برای نتضاضریا تبعه کشورهای
عربت ،ابباری است

 .17نام و نامخانوادگی مادر
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست نام و نامخانوادات نادر خود را
به صورت ص یح وارد نمائید
 .18تعداد برادر
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست تعداد برادر خود را به صورت
ص یح وارد نمائید
 .19تعداد خواهر
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسرت تعداد خواهر خود را به صورت
ص یح وارد نمائید
 .21تحصیالت پدر
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست ت

یالت یدر خود را از ننوی

نمایش داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .21تحصیالت مادر
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست ت
نمایش داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
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یالت یدر خود را از ننوی

 .22ملیت
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت نلیت خود را از ننوی نمایش
داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .23تابعیت
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست تابعیت خود را از ننوی نمایش
داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .24کشور محل سکونت
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسرت کشروری را که در آ سکونت
دارید از ننوی نمایش داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .25استان محل سکونت
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت اسررتانت را که در آ سررکونت
دارید از ننوی نمایش داد شد به صورت ص یح انتخاو نمائید
 .26س
 .27س
.28
 .29شغل
شغل خود را درج نمائید
 .31مهارتها
در هر زنینه ای که نهارت دارید ،آ را در این قسمت (فیلد) درج نمائید.
 .31آدرس محل سکونت
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت ن ل سررکونت دائمت خود را
که حداقل  5سال در آ سکونت داشتهاید ،به طور کانل درج نمائید
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 .32آدرس محل کار
آدرس ن ل کار خود را وارد نمائید

 .33کد پستی منزل
در صورتت که ن ل سکونت شما دارای کد یستت نتباشد ،آ را به طور ص یح وارد نمائید
 .34کد پستی محل کار
در صورتت که ن ل کار شما دارای کد یستت نتباشد ،آ را به طور ص یح وارد نمائید
 .35تلفن منزل
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسرت تلفن ن ل سکونت خود را به
طور ص یح وارد نمائید
 .36تلفن محل کار
تلفن ن ل کار خود را وارد نمائید
 .37شماره تماس یکی از اقوام
شمار نوبایل یکت از اقوام را وارد نمائید
 .38شماره تماس یکی از دوستان
شمار نوبایل یکت از دوستا را وارد نمائید
9

 .39ایمیل
تکمیل این قسررمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسررت ایمیل خود را به صررورت
ص یح و کانل وارد نمائید
 .41شماره موبایل
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایسرت شمار نوبایل خود را بدو
کد کشور یا استا وارد نمائید حداقل شمار نوبایل در این قسمت (فیلد)  11رقم است
 .41نام کاربری اسکایپ
در صورتت که از اسکایپ استفاد نتکنید ،نام کاربری خود را به طور ص یح وارد نمائید
را در این قسمت (فیلد) ثبت نماید تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
.42
 .43شماره واتسآپ
در صورتت که از واتسآپ استفاد نتکنید ،شمار خود را به طور ص یح وارد نمائید تکمیل
این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .44شماره تلگرام
در صورتت که از تلگرام استفاد نتکنید ،شمار خود را به طور ص یح وارد نمائید تکمیل این
قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است

 .45معرف
 .46عکس پرسنلی
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری بود و نتبایست عکس یرسنلت خود را بارا اری
نمائید با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «عکس پرسنننلی» و یا «کشننیدن و رها کردن
فایل» بر روی این کادر ،ت رویر بارا اری نتاردد توبه داشته باشید ت ویر واضح و باکیفیت
بود و بیش از  311کیلوبایت ح م نداشتهباشد
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 .47کلید ثبت اطالعات
در یایا بعد از تکمیل کرد تمانت قسمتها (فیلدها) کلید ثبت اطالعات را فشار دهید
 .48پایان مرحله اول
در یایا بعد از فشرد «کلید ثبت اطالعات» ،صف ه بدیدی برای شما باز نتشود در این
صرف ه با ییغام «یک دانشنوو با موفییت افزوده شد» نوابه خواهیدشد که نشا از ثبت
نوفضیتآنیز اطالعات توسط نتضاضت نتباشد

یس از کلیک بر روی عبارت «برای ورود به سنیست اینوا کلیک کنید» به صرف ه دیگری بهت شرو
نرحله دوم راهنمایت خواهیدشرد برای شرو نرحله دوم ،حتماً نام کاربری و رمز عبوری که در ابتدای
نرحله اول برای خود انتخاو کرد اید ،نزد خود نگهدارید

خ
ب
پایان مرحله اول ( ش دوم)
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مقدهم
یس از ثبت اطالعات شررناسررایت خود در نرحله اول (بخش دوم) در فرآیند ثبتنام ،داوطلب نتتواند در این
نرحله وارد یروفایل خود شررد و اطالعات ت

رریلت ،ا رنانهای ،ویدئوی نعرفت و را در سررانانه ثبت و

بارا اری نماید
داوطلبا ارانت این نکته را توبه داشرته باشرند که در هر نرحله انکا خروج از سانانه برای ایشا فراهم
بود و در ورود بعدی به یروفایل خود با اسررتفاد از نام کاربری و رنز عبور ،نتتوانند ادانه فرآیند ثبتنام را
طت کنند انا توبه داشرته باشرید که اتمام فرآیند ثبتنام نشروط بر تکمیل تمانت اطالعات مزم نتباشد
اطالعات مزم با عالنت * نشخص شد است در صورت عدم تکمیل این اطالعات ،سانانه انکا ثبت نهایت
را به نتضاضت نخواهدداد
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ح
ثب
مرا ل تانم

 .1ورود به سامانه
در این نرحله با وارد کرد نام کاربری و رمز عبور که در نرحله اول در سانانه ثبت نمود اید
و کلیک بر روی «ورود به سیست » ،به یروفایل خود وارد خواهیدشد در صورت فرانوشت رنز
عبور نیز برا کلیرک بر روی عبرارت «رمز عبورم را فراموش کردهام» بره صرررف ره بدیدی
راهنمایت نتشروید که با ثبت ایمیل خود ،رنز عبور بدیدی به ایمیل شررما ارسال نتاردد با
این رنز عبور نتتوانید به یروفایل خود وارد شوید
 .2ثبتنام کارشناسیارشد-حضوری
در این اام با کلیک بر روی «ثبتنام کارشنناسنیارشد-حضوری» ،نو دور آنوزشرت که
تضاضای ی یرم در آ را دارید ،انتخاو نمائید
 .3رشته مورد تیاضا
با کلیک بر روی ننوی «رشنته مورد تیاضنا» ،رشته نورد تضاضای خود را از فهرست نمایش
داد شد  ،انتخاو کنید توبه داشته باشید ثبتنام در رشتههای زبا و ادبیات فارست ،حضوق
خ رروصرت ،حضوق بزا و برمشررناسرت ،روابط بینا ملل ،اقت رراد اسررالنت ،ندیریت بازراانت،
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فلسررفه و کالم اسررالنت ،تاریخ اسررالم و ادیا و عرفا در صررورت احراز شرررایط عمونت و
اخت اصت انکا ی یر است
تذکر:
 رشرته ادیا وعرفا  ،رشرتهای نسرتضل و از رشتههای زیرن موعه ا هیات و نعارف اسالنتن سوو نتشود
 .4ثبت اطالعات
با کلیک بر روی «ثبت اطالعات» ،نو دور و رشته نورد تضاضا خود را ثبت نمائید

 .5ثبت مدارک تحصیلی
با کلیک بر روی «ثبت مدارک تحصنیلی» وارد این قسرمت خواهیدشد در این اام اطالعات
نربوط به آخرین ندرک ت

ررریلت خود را ثبت نتکنید تکمیل اطالعات نورد تضاضرررا در این

قسمت ابباری است
 .6آخرین مدرک تحصیلی
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است و شما در این قسمت (فیلد) باید آخرین
ندرک ت

یلت خود را باید از ننوی نمایش داد شد نشخص نمائید.

تذکر:
 برا توبره بره آ کره دانشرررگرا بینا مللت اهلبیت ( ) در حال حاضرررر صررررفاً در نضطعکارشناستارشد دانش و ب و نتنماید ،نتضاضت نتبایست حداقل دارای ندرک کارشناست
یا نعادل آ باشد
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 .7رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است و شما در این قسمت (فیلد) باید رشتهای
که آخرین ندرک ت

یلت خود رادر آ اخ نمود اید ،ثبت نمائید

 .8طول دوره تحصیل
تکمیل این قسرمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است و شما در این قسمت (فیلد) باید آخرین
ندرک ت

یلت خود را باید از ننوی نمایش داد شد نشخص نمائید.

 .9معدل کل
در این اام نتضاضررت باید نعدل کل خود را به صررورت نمر اخ شررد از کل نمر وارد نماید
تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .11تاریخ شروع
در این قسرمت باید تاریخ شررو آخرین دور ت

ریلت که نتضاضت نوفه به اخ ندرک از آ

شرد وارد اردد روز ،تاریخ و سال از ننوی نمایش داد شد انتخاو اردد تکمیل این قسمت
(فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .11تاریخ پایان
در این قسررمت باید تاریخ یایا آخرین دور ت

رریلت که نتضاضررت نوفه به اخ ندرک از آ

شرد وارد اردد روز ،تاریخ و سال از ننوی نمایش داد شد انتخاو اردد تکمیل این قسمت
(فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .12کشور (محل اخذ مدرک)
در این قسمت باید کشوری که نتضاضت نوفه به اخ ندرک از آ شد وارد اردد تکمیل این
قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .13استان (محل اخذ مدرک)
در این قسرمت باید استانت که نتضاضت نوفه به اخ ندرک از آ شد وارد اردد تکمیل این
قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .14نام موسسه محل اخذ مدرک
در این قسرمت باید نوسرسره و نرکز آنوزم عا ت که نتضاضت نوفه به اخ ندرک از آ شد
وارد اردد تکمیل این قسمت (فیلد) بزء نوارد ابباری است
 .15تصویر مدرک تحصیلی
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تکمیرل این قسرررمرت (فیلرد) بزء نوارد ابباری بود و باید ندارک نربوط به آخرین نضطع
ت

ررریلت نتضاضرررت با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «تصننویر مدرک تحصننیلی» و یا

«کشیدن و رها کردن فایل» بر روی این کادر ،بارا اری اردد در ن مو باید اطالعات زیر
(ن موعاً چهار صف ه) در این قسمت بارا اری شود:
 -یشت و روی ندرک ت

یلت (دو صف ه)

 تمام صف ات ریزنمرات (دو صف ه)تذکر:
 ندرک یسرانس با طول دور  2سرال در بمهوری اسرالنت ایرا نعادل نضطع کاردانتارزشیابت نتشود و در این حا ت ،نتضاضت وابد شرایط ت

یل در نضطع کارشناستارشد

نخواهدبود به عبارتت دیگر نتضاضرت در صرورتت نتتواند خواها ی یرم در دانشگا باشد
که دارای حداقل  4سال در نراکز آنوزم عا ت باشد
 ح م هر ندرک حداکثر  1نگابایت باشد کیفیت ندارک بارا اری شد باید به ن وی باشد که تماناً خوانا بود و قابلیت چاپ راداشته باشد.
 .16ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوط به آخرین ندرک ت

 .17ثبت اطالعات گذرنامه

17

یلت ثبت نتشود

با کلیک بر روی «ثبت اطالعات گذرنامه» وارد این قسررمت خواهیدشررد در این اام اطالعات
نربوط به ا رنانه (یاسپورت) خود را ثبت نت کنید تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت
ابباری است
 .18شماره گذرنامه
شمار ا رنانه خود را به صورت ص یح و به همرا حروف وارد نمائید تکمیل اطالعات نورد
تضاضا در این قسمت (فیلد) ابباری است
نثال قابل قبول( QN 8887999 :بین حروف و عدد یک فاصله نگ ارید )
 .19مدت اقامت در کشور متبوع (سال)
ندت اقانت خود رادر کشرروری که تابعه آ هسررتید ،به صررورت صرر یح وارد نمائید تکمیل
اطالعات نورد تضاضا در این قسمت (فیلد) ابباری است
 .21تاریخ صدور گذرنامه به میالدی
تاریخ صدور ا رنانه خود را ب ورت دقیه و نطابه با تضویم نیالدی از ننوی نمایش داد شد
نشخص نمائید تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت (فیلد) ابباری است
 .21تاریخ انیضاء گذرنامه
تاریخ انضواء ا رنانه خود را ب ورت دقیه و نطابه با تضویم نیالدی از ننوی نمایش داد شد
نشخص نمائید تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت (فیلد) ابباری است
تذکر:
 -ییشررنهاد نتشررود بهت بلوایری از بروز نشررکالت احتما ت و سررهو ت کار و ت

رریل،

ا رنانه ارائه شد حداقل  2سال اعتبار داشته باشد
 .22تصویر صفحه اول گذرنامه
با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «تصننویر صننفحه اول گذرنامه» و یا «کشننیدن و رها
کردن فایل» بر روی این کادر ،ت ویر بارا اری نتاردد بارا اری صف ه اول ا رنانه ابباری
است
تذکر:
 تنها نیاز به بارا اری صررف ه اول ا رنانه که حاوی شررمار ا رنانه ،اطالعات هویتت واست ،نتباشد
 ح م هر ندرک حداکثر  1نگابایت باشد18

 کیفیت ندارک بارا اری شرد باید به ن وی باشرد که تماناً خوانا بود و قابلیت چاپرا داشته باشد.

 .23ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوط به ا رنانه ثبت نتشود

 .24ثبت ویدئوی معرفی
برا کلیرک بر روی کرادر زیرین عبارت «ثبت ویدئوی معرفی» و یا «کشننیدن و رها کردن
فایل» بر روی این کادر ،ویدئو بارا اری نتاردد بارا اری ویدئوی نعرفت ابباری اسررت یس
از بارا اری (آیلود) نوفضیتآنیز ویدئو ،ییغام «فایل ویدئو با موفییت ثبت شد» ،نمایش داد
نتشود
تذکر:
 این ویدئو باید حاوی اطالعات زیر باشد: نعرفت داوطلب (حداکثر یک دقیضه)
 بیا سوابه علمت ،آنوزشت و یژوهشت (حداکثر دو دقیضه)
 بیا سوابه فرهنگت ،ورزشت و ابتماعت (حداکثر دو دقیضه)
 ح م فایل ویدئویت حداکثر  211نگابایت باشد دقت در ضبط ویدئو با صوت و ت ویر باکیفیت و واضح ضروری است دقت شرود در صرورت ضربط ت ویر با تلفن همرا  ،حتما اوشت شما در حا ت افضت قرار داشتهباشد
19

-

 .25ثبت مدارک حافظین قرآن
تکمیل اطالعات در این قسمت اختیاری بود  ،انا در صورتت که از حافظا قرآ کریم نتباشید،
بر روی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام نمائید و از این طریه انتیاز خود
را برای ارزشیابت و تعیین نو بورسیه در صورت ی یرم او یه در دانشگا افزایش دهید
 .26تعداد جزءهایی از قرآن کری که حفظ هستید
در این قسررمت تعداد بزءهایت که از قرآ کریم که حفه هسررتید ،انتخاو کنید تکمیل این
قسمت برای استفاد از انتیاز نربوط به حافظین قرآ کریم ،ابباری است
 .27تصویر مدرک حفظ قرآن
با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «تصویر مدرک حفظ قرآن» و یا «کشیدن و رها کردن
فایل» بر روی این کادر ،ندرک بارا اری نتاردد بارا اری این ندرک برای استفاد از انتیاز
نربوط به حافظین قرآ کریم ،ابباری است
 .28ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوط به حفه قرآ کریم ثبت نتشود
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 .29ثبت مدارک انتشار کتاب/میاله
تکمیل اطالعات در این قسرررمت اختیاری بود  ،انا در صرررورتت که کتاو یا نضا های ننتشرررر
کرد ایرد ،بر روی این ازینره کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام نمائید و از این طریه
انتیاز خود را برای ارزشریابت و تعیین نو بورسریه در صرورت ی یرم او یه در دانشگا افزایش
دهید اار ندارک شرما در این قسمت بیش از یک نورد است ،برای ثبت هر ندرک این قسمت
را دوبار کانل کنید
 .31عنوان کتاب یا میاله
عنوا کتاو یا نضا ه انتشاریافته را در این قسمت وارد کنید تکمیل این قسمت برای استفاد از
انتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه ،ابباری است
 .31زبان انتشار
زبانت که کتاو یا نضا ه با آ ننتشرر شد  ،از ننوی نمایش داد شد انتخاو کنید تکمیل این
قسمت برای استفاد از انتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه ،ابباری است
 .32محل انتشار
کشوری که کتاو یا نضا ه در آ انتشار یافته ،در این قسمت وارد اردد تکمیل این قسمت برای
استفاد از انتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه ،ابباری است
 .33تصویر صفحه معرفی کتاب/میاله
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با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت « تصننویر صفحه معرفی کتاب/میاله» و یا «کشیدن و رها
کردن فایل» بر روی این کادر ،ندرک بارا اری نتاردد در این قسرمت ،ت ویری از صف ه کتاو
یا نضا ه چاپ شرد که در آ نشرخ ات آ کتاو (ن ل چاپ ،ناشر ،شابک ،نویسند و ) یا نضا ه
(ناشر ،ن له چاپکنند  ،شمار چاپ و ) نمایش داد شد  ،بارا اری شود
تذکر:
 ح م هر ندرک حداکثر  1نگابایت باشد کیفیت هر ندرک بارا اری شررد باید به ن وی باشررد که تماناً خوانا بود و قابلیتچاپ را داشته باشد.

 .34ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوط به انتشار کتاو/نضا ه ثبت نتشود

 .35ثبت مدرک زبان
تکمیل اطالعات در این قسمت اختیاری بود  ،انا در صورتت که با زبا خاصت آشنایت دارید ،بر
روی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام نمائید و از این طریه انتیاز خود را
برای ارزشرریابت و تعیین نو بورسرریه در صررورت ی یرم او یه در دانشررگا افزایش دهید اار
ن دارک شرما در این قسرمت بیش از یک نورد است ،برای ثبت هر ندرک این قسمت را دوبار
کانل کنید

22

 .36زبان
نو زبانت که با آ آشرنایت دارید ،از ننوی نمایش داد شد نشخص کنید تکمیل این قسمت
برای استفاد از انتیاز نربوط به ندرک زبا  ،ابباری است
 .37خواندن
نیزا نهارت خود در حوز «خواندن» آ زبا را از ننوی نمایش داد شررد نشررخص کنید
تکمیل این قسمت برای استفاد از انتیاز نربوط به ندرک زبا  ،ابباری است
 .38نوشتن
نیزا نهارت خود در حوز «نوشننتن» آ زبا را از ننوی نمایش داد شررد نشررخص کنید
تکمیل این قسمت برای استفاد از انتیاز نربوط به ندرک زبا  ،ابباری است
 .39مکالمه
نیزا نهارت خود در حوز «مکالمه» آ زبا را از ننوی نمایش داد شرررد نشرررخص کنید
تکمیل این قسمت برای استفاد از انتیاز نربوط به ندرک زبا  ،ابباری است
 .41تصویر مدرک زبان
با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «تصویر مدرک زبان» و یا «کشیدن و رها کردن فایل»
بر روی این کادر ،ندرک بارا اری نتاردد
تذکر:
 ح م هر ندرک حداکثر  1نگابایت باشد کیفیت هر ندرک بارا اری شررد باید به ن وی باشررد که تماناً خوانا بود و قابلیتچاپ را داشته باشد.

 .41ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوط به ندرک زبا ثبت نتشود
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 .42ثبت سایر مدارک
در صررورتت که ندرک دیگری (نانند توصرریهنانه از اسرراتید ،کسررب افتخار در نسررابضات علمت،
فرهنگت و ورزشت ،عوویت در ان منهای نختلف ،شرکت و یا داشتن نسیو یت در همایشها و
) داریرد ،بر روی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام نمائید و از این طریه
انتیاز خود را برای ارزشریابت و تعیین نو بورسریه در صرورت ی یرم او یه در دانشگا افزایش
دهید اار ندارک شرما در این قسمت بیش از یک نورد است ،برای ثبت هر ندرک این قسمت
را دوبار کانل کنید
 .43عنوان مدرک
عنوا ندرکت که ق رد ثبت اطالعات نربوط به آ را دارید در این قسمت ثبت نمائید تکمیل
این قسمت برای استفاد از انتیاز نربوطه ،ابباری است
 .44تصویر مدرک
با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت «تصننویر مدرک» و یا «کشیدن و رها کردن فایل» بر
روی این کادر ،ندرک بارا اری نتاردد
تذکر:
 ح م هر ندرک حداکثر  1نگابایت باشد کیفیت هر ندرک بارا اری شررد باید به ن وی باشررد که تماناً خوانا بود و قابلیتچاپ را داشته باشد.
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 .45ثبت مدرک
با کلیک بر روی این ازینه ،اطالعات و ندارک نربوطه ثبت نتشود

 .46ثبت نهایی
یس از تکمیرل و برارا اری نوفضیتآنیز اطالعات و ندارک ،بروی ازینه «ثبت نهایی» کلیک
کنید

 .47تأیید اطالعات و ثبت نهایی
یس از نرحله قبل ،تمانت اطالعات برای نتضاضرررت نمایش داد نتشرررود اطالعات را با دقت
نطا عه فرنائید در صورت هراونه نغایرت بر روی صف ه اصلت کلیک کنید و نسبت به ت
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یح

اطالعات اقدام نمائید در غیر این ررورت بر روی ازینه «تأیید اطالعات و ثبت نهایی» کلیک
کنید وتا به اام بعدی راهنمایت شوید و فرم تعهدنانه برای شما نمایش داد شود

 .48ثبت نهایی
نفاد تعهدنانه را با دقت نطا عه کنید یس از اطمینا از کلیه نوارد ،تیک «ثبتنام نهایی» را
فعال نمائید
 .49ثبت تغییرات
بعد از تأیید تعهدنانه بر روی ازینه «ثبت تغییرات» کلیک کنید تا ثبتنام شررما نهایت اردد
توبه داشرته باشید که یس از تأیید این نرحله ،اطالعات ثبتشد غیرقابل ویرایش بود و تنها
قابل نمایش خواهدبود

 .51صدور مووز
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وضعیت ثبتنام شما در صف های که در ادانه نمایش داد شد  ،نشخص نتشود
 .51اطالعرسانی
توبه داشرته باشرید که تمانت اطال رسرانتها از طریه کانال تلگرام و سررایت دانشررگا صورت
نتی یرد طفاً به صورت نستمر نطا ب کانال تلگرام را دنبال کنید
 .52کد رهگیری
یس از ثبرتنام نهایت و نوفضیتآنیز در این بخش یک کد رهگیری به شرررما اخت رررا

داد

نتشود این کد را نزد خود نگهداری کنید

تذکر :توصیه اکید میگردد که اتمام ثبت نام خود را با ارسال کد رهگیری به تلگرام:
11989111915811
و یا آی دی :
@ABUadmission
به اطالع اداره جذب دانشگاه ،برسانید
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