روش ثبت نام و تکمیل فرم

داٍطلثاى گزاهی لطفا لثل اس ثثت ًام هطالة هٌذرج در لسوت (اطالػیِ) را تا دلت هطالؼِ فزهاییذ.

تٌذ ( :)1گزٍُ هزتَطِ (دتستاى ،دتیزستاى ٍ  )...اًتخاب ًواییذ.
تٌذ ( :)2تا کلیک تز رٍی آرم هَسسِ ،آى را اًتخاب ًواییذ.
تٌذ ( :)3همطغ تحػیلی ً:وایاًگز همطؼی است کِ هی خَاّیذ در سال تحػیلی جذیذ تِ آى ٍرٍد پیذا
کٌیذ ،در ایي تخص همطغ تحػیلی هَرد ًظز خَد را اًتخاب کٌیذ.
تٌذ ( :)4رضتِ تحػیلی ،تا تَجِ تِ همطغ تحػیلی اًتخاب ضذُ ،رضتِ ّای هزتَط تِ آى در ایي تخص
ًوایص دادُ هی ضًَذ ،اس فْزست تاسضًَذُ رضتِ هَرد ًظز خَد را اًتخاب کٌیذ.
ً کتِ :اگز همطغ تحػیلی داٍطلة ،پاییي تز اس دتیزستاى تاضذ رضتِ ػوَهی را اًتخاب ًواییذ.
تٌذ ( :)5تستِ آهَسضی ،تا تَجِ تِ رضتِ ای کِ اًتخاب کزدُ ایذًَ ،ع تستِ هَرد ًظز خَد را اًتخاب
ًواییذ .ضزح کاهل هحتَیات ّز ًَع تستِ اس لسوت «جشئیات تستِ» لاتل ًوایص هی تاضذ.
تٌذ ( :)6گشیٌِ ثثت ًام را اًتخاب ًواییذ
تٌذ ( :)7اتتذا استاى ،ضْز ٍ سپس ًوایٌذگی هَرد ًظزتاى را اًتخاب ًواییذ .در غَرتیکِ استاى ٍ
ضْز هَرد ًظز ضوا در ایي لیست ٍجَد ًذارد ،تزای اطویٌاى تا پطتیثاًی طزح تواس تگیزیذ.
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تٌذ ( :)8ػذد دُ رلوی ضوارُ هلی خَد را اس چپ تِ راست در هحل هزتَط ٍارد ًواییذ ٍ اس درج هویش
( ٍ )/یا خط تیزُ ( )-خَدداری کٌیذ.
تٌذ ( :)9لطفا ضوارُ تلفي ّوزاُ خَد را تذٍى خط فاغلِ ٍارد ًوائیذ ،اس ایي ضوارُ جْت پیگیزی ٍ

اػالم ٍضؼیت ّا استفادُ خَاّذ ضذ.لطفا ضوارُ هؼتثزی را ٍارد ًوائیذ.تِ ػٌَاى
هثال09121234567:
تٌذ ( : )10ضوارُ حکوت کارت را ٍارد ًواییذ  :هٌظَر اس ضوارُ حکوت کارت ،ضوارُ حکوت هػزف
ًیزٍّای هسلح ( اتکا ) هی تاضذ .هثال ،0892090123456789 :ضوارُ حکوت کارت هػزف تا
 08920ضزٍع هیطَد ٍ  16رلوی هی تاضذ.
تٌذ ( :)11آدرس ایویل خَد را ٍارد کٌیذ ،اس ایي آدرس تزای تواس ّا ،پیگیزی ّا ٍ اػالم ٍضؼیت
ّا استفادُ خَاّذ ضذ ،لطفاً آدرس هؼتثزی را ٍارد ًواییذٍ ( .ارد کزدى آدرس ایویل ،اختیاری است)
تٌذ ( :)12جٌسیت هتماضی را اًتخاب ًواییذ.
تٌذ تؼذی ٍ :ضؼیت اضتغال دارًذُ غاحة حکوت کارت (تاسًطستِ یا کارکٌاى) را هطخع کٌیذ.
تٌذ ( :)13دکوِ « هزحلِ تؼذ » را کلیک ًواییذ.
تٌذ (:)14در غفحِ تؼذ ،اطالػات ثثت ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد .در غَرت غحیح تَدى اطالػات
ثثت ًاهی ٍ پذیزفتي تَافك ًاهِ ًْایی ثثت ًام ،دکوِ «

ضزایط فَق را هطالؼِ ًوَدُ ٍ هیپذیزم.

» را کلیک ًواییذ.
تٌذ (:)15سپس دکوِ « تاییذ ًْایی اطالػات» را کلیک ًواییذٍ .ارد غفحِ پزداخت هی ضَیذ.
 رٍش ّای پزداخت:
( )1حکوت کارت(الساطی)
( )2ایٌتزًتی ( یاراًِ تِ پزداخت ّای ایٌتزًتی تؼلك ًوی گیزد )
یکی اس رٍش ّای پزداخت را اًتخاب ًواییذ.
تٌذ ( :)16ضوارُ حکوت کارت را ٍارد ًواییذ  :هٌظَر اس ضوارُ حکوت کارت ،ضوارُ حکوت هػزف
ًیزٍّای هسلح ( اتکا ) هی تاضذ .هثال ،0892090123456789 :ضوارُ حکوت کارت هػزف تا
 08920ضزٍع هیطَد.
تٌذ ( :)17ضوارُ تیوِ غاحة حکوت کارت را ٍارد ًواییذ.

تٌذ ( :)18کذ هلی غاحة حکوت کارت را ٍارد ًواییذ.
تٌذ ( :)19در غَرتیکِ ٍضؼیت غاحة حکوت کارت ،تاسًطستِ ٍ یا هستوزی تگیز تاضذ تِ هَارد سیز
دلت ًواییذ:
* کذ ضٌاسایی ساتا کِ رٍی فیص حمَلی ٍ یا رٍی کارت تاسًطستگی درج ضذُ است  13رلوی
است .اگز  11رلوی تاضذ در هستطیل هزتَط ،دٍ رلن غفز تِ اًتْای آى اضافِ ًواییذ.
* اگز داٍطلة تحت تکفل غاحة حکوت کارت ًثاضذ یاراًِ تِ ضوا اختػاظ دادُ ًوی ضَد.

پس از تکمیل ثبت نام و کلیک دکمه تکمیل پرداخت ،حتما در قسمت پیگیری ثبت نام با وارد
تطکزدر صىرت عدم تایید حد اکثر ظرف
کردن کد ملی داوطلب از وضعیت ثبت نام مطلعتاشىید
مدت  72ساعت کد رهگیری دریافت و یا خطای مربىطه در انتهای صفحه نمایش داده میشىد
پشتیبانی 02126705448 - 02126705447 - 22254080-2 :
داخلی  112 :و  113و  114و  115و 106

تا تطکز اس داٍطلثاى ػشیش

