
موجود در سمت راست باالي صفحه يا  گزينه ثبت نام بر روي صفحه اصلي سايت، از طريق پورتال سازمان امور دانشجويان و از
  )١(تصوير  .كليك نماييدگزينه ثبت نام موجود در بخش ثبت نام وسط صفحه، 

  
 ، ثبت نامنمايش پورتال-1 يرتصو

  )٢(تصوير  بعدي كليك نماييد. كليدبر روي مطالعه و پذيرش قوانين، صفحه قوانين و مقررات را نمايش مي دهد. پس از ، سيستم

  
  نمايش قوانين و مقررات ثبت نام -٢ يرتصو

  



كه شامل مشخصات درخواست  ثبت نام فرمپس از كليك بر روي كليد بعدي، صفحه بعدي نمايش داده مي شود. در اين صفحه، 
  )٣(تصوير  .داده مي شودبه شما نمايش ، كننده مي باشد

  
  اوليه فرم ثبت نام مرحله نمايش -٣ يرتصو

كرده و توجه داشته باشيد كه موارد وارد را  اطالعات شما نمايش داده شده است را تكميل نماييد. بهفيلد هايي كه در فرم ثبت نام 
  )٤ تصوير( سپس بر روي دكمه بعدي كليك نماييد.. ستاره دار اجباري مي باشند

 
  تكميل فرم ثبت نام (مشخصات درخواست كننده)-٤ يرتصو

  موارد ذكر شده زير را نيز در نظر بگيريد. 
  كد ملي بايد معتبر بوده و ده رقم باشد.نماييددر فيلد كد ملي فقط عدد وارد . 
  باشد. ٩رقم بوده، عدد اول آن صفر و عدد دوم آن  ١١شماره موبايل بايد 
 .بعنوان نمونه  پست الكترونيك بايد معتبر باشدghajari@tazarv.com  ، توجه داشته باشيد كه ايميل وارد شده از طرف

 شما خواهد بود. باشما، همان راه ارتباطي 
 د.كاراكتر بوده و عدد باش ٨حداقل نيز بايد  و تاييديه رمز عبور رمز عبور 



ثبت نام با شماره موبايل تكراري و يا كد ملي تكراري، پيغام هاي خطاي مربوطه در باالي صفحه نمايش داده مي شوند.  صورتدر 
در اين حالت لينك به صفحه بازيابي رمز عبور در دسترس است و از اين طريق مي توانيد رمز عبور نام كاربري موجود در سيستم را 

  )٥بازيابي نماييد. (تصوير 

  
  نمايش اخطار در صورت وارد نكردن فيلد هاي اجباري -5 يرتصو

و موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي  هاي اجباري سيستم از ثبت درخواست جلوگيري مي كنددر صورت خالي بودن فيلد
  )٦تصوير ( .دهد

  
  رد نكردن فيلد هاي اجبارينمايش اخطار در صورت وا -6 يرتصو

  )٧ تصوير( االي صفحه نمايش مي دهد.در برا  خطا، سيستم موارد در اطالعات ورودي تهمچنين در صورت وجود مغاير



  
  اعتبارسنجي فيلدها-7 يرتصو

رساني هاي بعدي و همچنين ورود به سامانه، الزم است با شماره همراه و ايميل شخصي خود در سامانه ثبت نام نماييد. اطالع 
  .براساس اطالعات اوليه وارد شده توسط متقاضي انجام مي شود

  پيامكارسال كد فعال سازي شامل  اي كهصفحه  ، سيستمدر صورت ورود اطالعات به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي
  تعريف شده است.توسط شما، اين مرحله به جهت صحت سنجي شماره موبايل وارد شده  .مي دهدبه شما نمايش  را مي باشد،

  )٨تصوير ( شما مي توانيد براي ويرايش اطالعات درج شده در صفحه قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد.

  
  نمايش مرحله نهايي فرم ثبت نام (تاييديه پيامك) -8 يرتصو

و كد فعال سازي برايتان خوانده مي شود. همچنين با  مي شودبه صورت سيستمي با شما تماس گرفته  ،كليد تماسبا كليك بر روي 
  )١٠و  ٩ تصاوير( .پيامك مي شود د ارسال كد، كد فعال سازي به شما،كليكليك بر روي 



  
  پيامكانتظار جهت ورود كد فعال سازي  -9 يرتصو

 
  انتظار جهت ورود كد فعال سازي پيامك - 10 يرتصو

دقيقه مي باشد. در  ٨ارسال كد، تماس يا كليد از لحظه زدن كليد  زماني وارد نمودن كد فعال سازي،مهلت الزم به ذكر است كه 
  مي دهد:سيستم پيغام خطاي زير را نمايش تعيين شده،  يصورت اتمام مهلت زمان

  )١١تصوير (كد فعال سازي قبلي منقضي شده است، لطفا مجددا اقدام به دريافت كد نماييد. 



  
  دقيقه بعد از ارسال 8 ،كد فعال سازي پيامك انقضاي - 11 يرتصو

وده و نسبت به كليك نم ارسال كد كليد تماس يامجددا بر روي الزم است در صورت گذشت زمان و منقضي شدن كد ارسالي، 
   .بفرماييدو سپس بر روي كليد بعدي كليك نماييد كد فعال سازي را وارد دريافت كد فعال سازي، اقدام نماييد.

در صورت ورود كد به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي، سيستم صفحه نهايي را كه شامل ارسال كد فعال سازي پست 
 توسط شما، اين مرحله به جهت صحت سنجي آدرس پست الكترونيك وارد شده .مي دهدبه شما نمايش  الكترونيك مي باشد،

  )١٢تصوير ( شما مي توانيد براي ويرايش اطالعات درج شده در صفحه قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد.تعريف شده است. 

  
  )پست الكترونيكنمايش مرحله نهايي فرم ثبت نام (تاييديه  - 1٢ يرتصو

  )١٣تصوير ( با كليك بر روي كليد ارسال كد، كد فعال سازي به شما، ايميل مي شود.



  
  پست الكترونيكانتظار جهت ورود كد فعال سازي  - 1٣ يرتصو

دقيقه مي باشد. در صورت اتمام  ٨ارسال كد، كليد از لحظه زدن  ل سازي،زماني وارد نمودن كد فعامهلت الزم به ذكر است كه 
  سيستم پيغام خطاي زير را نمايش مي دهد:تعيين شده،  يمهلت زمان

  )١٤تصوير (كد فعال سازي قبلي منقضي شده است، لطفا مجددا اقدام به دريافت كد نماييد. 

  
  دقيقه بعد از ارسال 8 پست الكترونيك،انقضاي كد فعال سازي  - 1٤ يرتصو

وده و نسبت به دريافت كد كليك نم كدارسال كليد مجددا بر روي الزم است در صورت گذشت زمان و منقضي شدن كد ارسالي، 
  فعال سازي، اقدام نماييد.

   



سپس به سوال امنيتي پاسخ  ،را انتخاب نماييد "مي نمايمصحت اطالعات وارد شده را تاييد "گزينه  كرده،كد فعال سازي را وارد 
  )١٥تصوير ( كليك بفرماييد. ارسالكليد داده و بر روي 

  
  ارسال نهايي - 15 يرتصو

توسط شما) به نام كاربري (همان كد ملي وارد شده شما مي باشد) و رمز عبور (تعيين شده ، توسط شما ارسالانتخاب كليد پس از 
  )١٦(تصوير  آدرس پست الكترونيك شما (آدرس پست الكترونيك وارد شده توسط شما) ارسال مي گردد.

 
  ثبت نام موفق متقاضي در پورتال - 16 يرتصو

بعدا  مي توانيد ،در غير اينصورت اقدام نماييد، پروفايل خودهمان لحظه نسبت به تكميل مي توانيد در در صورتي كه بخواهيد  شما 
عه به پورتال، جهت تكميل توجه داشته باشيد كه در صورت عدم مراج اقدام نماييد.نسبت به تكميل اطالعات و ثبت درخواست 

  ماه، حساب كاربري شما باطل شده و از بين مي رود. ١، پس از مدت اطالعات
توانيد به پورتال مراجعه نموده و نسبت به تكميل اطالعات ثبت نامي خود و  شما با استفاده از نام كاربري و رمز عبور خود، مي

  .گذراندن مراحل تكميلي ثبت نام اقدام نماييد



مي توانيد به پورتال مراجعه نموده و نسبت به تكميل اطالعات ثبت نامي پس از ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور، شما 
  .خود و گذراندن مراحل تكميلي ثبت نام اقدام نماييد

  )١٧(تصوير  .ييدصفحه اصلي سايت، بر روي گزينه ورود، كليك نما از طريق پورتال سازمان امور دانشجويان و از

  
  صفحه اصلي پورتال- 17 يرتصو

خود، وارد پورتال شويد. شما بايد نام كاربري و رمز عبور خود يا نشاني ايميل و  (كد ملي)در ابتدا مي بايست با استفاده از نام كاربري
  )١٨كليك نماييد.(تصوير  ورودرا وارد نموده و سپس بر روي كليد 

  
  ورود به پورتال- 18 يرتصو



در صورتي كه نام كاربري وارد شده توسط شما، صحيح نباشد، سيستم پيغام خطاي زير را به شما نمايش مي دهد و از ورود شما به 
  )١٩پورتال جلوگيري مي نمايد. (تصوير 

  
  نام كاربري وارد نمودن اشتباه - 19 يرتصو

نمايش مي دهد و از ورود شما به  زير را به شماكه رمز عبور وارد شده توسط شما، صحيح نباشد، سيستم پيغام خطاي  در صورتي
  )٢٠ (تصوير پورتال جلوگيري مي نمايد.

  رمز عبور اشتباه  وارد نمودن - ٢0 يرتصو  
   



حيح نباشد، سيستم پيغام خطاي زير را به شما نمايش مي دهد و از ورود شما به پورتال جلوگيري در صورتي كه پاسخ سوال امنيتي، ص
  )٢١مي نمايد. (تصوير 

  
  وارد نمودن اشتباه سوال امنيتي - ٢1 يرتصو

مي توانيد با انتخاب گزينه نام نويسي، در صورتي كه نام كاربري نداريد و اشتباها با انتخاب گزينه ورود وارد اين صفحه شده ايد، 
  )٢٢(تصوير نسبت به ثبت نام اوليه در پورتال سازمان امور دانشجويان اقدام بفرماييد. 

  
  نام نويسي يا ثبت نام در پورتال - ٢٢ يرتصو

لينك رمزتان را گم كرده ايد؟،  نسبت به بازيابي رمز در صورتي كه رمز عبور خود را فراموش كرده ايد، مي توانيد با كليك بر روي 
  )٢٣(تصوير عبور خود اقدام بفرماييد. 



  
  فراموشي رمز عبور  - ٢٣ يرتصو

  )٢٤ (تصوير .نماييدرا انتخاب  دريافت رمز تازه، گزينه سپس .كد ملي يا نشاني ايميل خود را وارد نماييد شما مي بايست

  
  وارد نمودن كد ملي يا نشاني ايميل جهت بازيابي رمز عبور  - ٢٤ يرتصو

  )٢٥(تصوير  .پيغام زير را نمايش مي دهدسيستم  سپس،



  
  جهت بازيابي رمز عبور پيام سيستم  - ٢5 يرتصو

  )٢٦(تصوير  ايميل كليك نماييد.وجود در متن پس از دريافت ايميلي به شرح زير، بر روي لينك م

  
  لينك تغيير رمز عبور  - ٢6 يرتصو

 
 



 ٨رمز عبوري كه وارد مي نماييد بايد حداقل شامل  .رمز عبور جديد خود را تعيين نماييد پورتال،در  صفحه نمايش داده شدهدر 
  )٢٧(تصوير  كاراكتر باشد.

  
  وارد نمودن رمز عبور جديد  - ٢7 يرتصو

  )٢٨(تصوير  ثبت نام هدايت مي كند.تكميل را به طور خودكار به فرم  شماسيستم  در صورت وارد شدن به پورتال،
 اول صفحه .1

(شمسي) را تاريخ تولد  ونام(انگليسي)، نام خانوادگي(انگليسي)، مشخصات شامل تكميل پروفايل،  در صفحه نخست شما مي بايست
همچنين امكان ذخيره اطالعات نيز با كليك بر روي كليد . نماييد، گزينه بعدي را انتخاب ورود اطالعاتپس از  .نماييد واردخود را 

  ذخيره اطالعات فراهم مي باشد.

  
  پروفايل ثبت نامي (صفحه اول) فرم تكميل، نمايش پورتال- ٢8 يرتصو



در صورت خالي بودن فيلدهاي اجباري سيستم از ثبت درخواست جلوگيري مي كند و موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. 
  )٢٩(تصوير 

  
  نمايش اخطار در صورت وارد نكردن فيلد هاي اجباري - ٢9 يرتصو

  )٣٠غايرت در اطالعات ورودي، سيستم موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. (تصوير همچنين در صورت وجود م

  
  اعتبارسنجي فيلدها- ٣0 يرتصو

توانيد  شما مي .مي دهدبه شما نمايش در صورت ورود اطالعات به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي، سيستم صفحه بعدي را 
  )٣١تصوير ( ويرايش اطالعات درج شده در صفحه قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد.براي 



 دوم صفحه .٢
شاهد وضعيت  يال شناسنامه، وضعيت تاهل، جنسيت وپدر، شماره شناسنامه، سر نامدوم، مشخصات شامل در صفحه  شما مي بايست

نمودن وضعيت نظام وظيفه و تصوير مدرك مربوطه آن اجباري در صورت مرد بودن جنسيت، وارد  .خود را وارد نماييد ايثارگريو 
  و رو كارت ملي خود را بارگذاري نماييد. عكس پرسنلي، تصوير كليه صفحات شناسنامه و تصوير پشتهمچنين  است.

  .نماييد، گزينه بعدي را انتخاب ورود اطالعاتپس از 
   ره اطالعات فراهم مي باشد.همچنين امكان ذخيره اطالعات نيز با كليك بر روي كليد ذخي

 
  نمايش پورتال، فرم تكميل پروفايل ثبت نامي (صفحه دوم)- ٣1 يرتصو

  مرحله پيامي به شرح زير به شما نمايش داده مي شود:همچنين در اين 
و در صورت چند صفحه اي بودن، كليه  jpgو يا  png ،jpe ،jpegچنانچه مدارك يك صفحه اي است به صورت تصوير با فرمت 

  درج نماييد. pdfصفحات را در يك فايل با فرمت 
    



  )٣٢(تصوير  باز نماييد.  Paintافزار در نرمفايل خود را ، ي تبديل و كوچك كردن تصاوير به فرمت قابل بارگذاريبرا

  
 paintدر نرم افزار  فايل مداركنحوه كوچك كردن - ٣٢ يرتصو

  )٣٣ . (تصويرمي توانيد سايز آن را تغيير دهيد  Resizeتوسط گزينه

  
  فايل مداركنحوه كوچك كردن - ٣٣ يرتصو



در صورت خالي بودن فيلدهاي اجباري سيستم از ثبت درخواست جلوگيري مي كند و موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. 
  )٣٤(تصوير 

  
  نمايش اخطار در صورت وارد نكردن فيلد هاي اجباري - ٣٤ يرتصو

  )٣٥موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. (تصوير  همچنين در صورت وجود مغايرت در اطالعات ورودي، سيستم



  
  اعتبارسنجي فيلدها- ٣5 يرتصو

توانيد  شما مي .مي دهدبه شما نمايش در صورت ورود اطالعات به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي، سيستم صفحه بعدي را 
  )٣٦تصوير ( قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد. اتبراي ويرايش اطالعات درج شده در صفح

 سوم صفحه .٣
، گزينه بعدي را انتخاب ورود اطالعاتپس از  .خود را وارد نماييداطالعات مربوط به مقاطع تحصيلي ، سومدر صفحه  شما مي بايست

  باشد.ليد ذخيره اطالعات فراهم مي همچنين امكان ذخيره اطالعات نيز با كليك بر روي ك نماييد.

  
  )سومنمايش پورتال، فرم تكميل پروفايل ثبت نامي (صفحه - ٣6 يرتصو

را مشخص نمايد و خود ) مقطع تحصيلي خارج از ايرانو  داخل ايرانابتدا محل تحصيل (براي درج هر مقطع تحصيلي، بايست  مي شما
  مقطع بعدي را اضافه نماييد. روي كليد اضافهپس از درج اطالعات مربوط به آن مقطع، با كليك بر 



باشد و مقطع تحصيلي، ديپلم يا پيش دانشگاهي باشد، فيلدهاي استان، شهر محل تحصيل، نام  داخل ايرانمحل تحصيل در صورتي كه 
تحصيلي نمايان دبيرستان/مركز پيش دانشگاهي، رشته تحصيلي، تاريخ شروع به تحصيل، تاريخ پايان تحصيل، معدل و تصوير مدرك 

  )٣٧تصوير (ند. گشته و تكميل كليه فيلدها بجز تصوير مدرك تحصيلي اجباري مي باش
باشد و مقطع تحصيلي، غير از ديپلم و پيش دانشگاهي باشد، فيلدهاي نوع دانشگاه/موسسه،  داخل ايرانمحل تحصيل در صورتي كه 

نمايان ، تاريخ شروع به تحصيل و نام دانشگاه/موسسه محل تحصيل، رشته تحصيلي، وضعيت تحصيلي، سيستم آموزشي، نوع دوره
  )٣٧تصوير ( و اجباري مي باشد.گشته 

داخل ايران باشد و وضعيت تحصيلي از نوع دانش آموخته باشد، فيلدهاي تاريخ پايان تحصيل، همچنين در صورتي كه محل تحصيل 
  )٣٧تصوير ( شماره پرونده، معدل و تصوير مدرك تحصيلي نمايان گشته و تكميل كليه فيلدها بجز شماره پرونده اجباري مي باشند.

  ورود اطالعات مقطع ديپلم و پيش دانشگاهي اجباري نمي باشد.
  



  
  اطالعات مقاطع تحصيلي داخل ايران)-نمايش پورتال، فرم تكميل پروفايل ثبت نامي (صفحه سوم- ٣7 يرتصو



فيلدهاي كشور محل تحصيل، شهر باشد و مقطع تحصيلي، ديپلم يا پيش دانشگاهي باشد،  خارج از ايرانمحل تحصيل در صورتي كه 
دبيرستان/مركز پيش دانشگاهي، رشته تحصيلي، تاريخ شروع به تحصيل، تاريخ پايان تحصيل، معدل و تصوير مدرك محل تحصيل، نام 

  )٣٨تصوير ( د.نمايان گشته و تكميل كليه فيلدها بجز تصوير مدرك تحصيلي اجباري مي باشن
 فيلدهاي كشور محل تحصيل،دانشگاهي باشد، باشد و مقطع تحصيلي، غير از ديپلم و پيش  خارج از ايرانمحل تحصيل در صورتي كه 

، وضعيت تحصيلي، سيستم آموزشي، رشته تحصيلي، گرايش تحصيلي و تاريخ محل تحصيل، نام دانشگاه/موسسه محل تحصيلشهر 
  )٣٨تصوير ( .دشروع به تحصيل نمايان گشته و تكميل كليه فيلدها بجز گرايش تحصيلي اجباري مي باشن

هاي تاريخ پايان فيلدايران باشد و وضعيت تحصيلي از نوع دانش آموخته باشد،  خارج ازهمچنين در صورتي كه محل تحصيل 
شماره پرونده، معدل، تصوير مدرك تحصيلي و تصوير  ،تاريخ ارزشيابي مدرك ،كد رهگيري سامانه تاك براي مدرك تحصيليتحصيل، 
  )٣٨تصوير ( تصوير مدرك تحصيلي اجباري است.تاريخ پايان تحصيل، معدل و فيلدهاي  نمايش داده مي شوند كه مدرك ارزشنامه

  ورود اطالعات مقطع ديپلم و پيش دانشگاهي اجباري نمي باشد.



  
  اطالعات مقاطع تحصيلي داخل ايران)-نمايش پورتال، فرم تكميل پروفايل ثبت نامي (صفحه سوم- ٣8 يرتصو



  
در صورت خالي بودن فيلدهاي اجباري سيستم از ثبت درخواست جلوگيري مي كند و موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. 

  )٣٩(تصوير 

  
  نمايش اخطار در صورت وارد نكردن فيلد هاي اجباري - ٣9 يرتصو

  )٤٠موارد خطا را در باالي صفحه نمايش مي دهد. (تصوير  همچنين در صورت وجود مغايرت در اطالعات ورودي، سيستم



  
  اعتبارسنجي فيلدها- ٤0 يرتصو

سيستم خطاي مربوطه را در باالي صفحه نمايش مي دهد. براي در صورتي كه مقطع قبلي خود را به صورت صحيح وارد نكرده باشيد، 
  )٤٢و  ٤١راهنمايي بيشتر، مي توانيد بر روي لينك توضيحات ترتيب مقاطع كليك نماييد. (تصاوير 



  
  لينك راهنمايي توضيحات ترتيب مقاطع - ٤1 يرتصو

  
 

  ترتيب مقاطعتوضيحات - ٤٢ يرتصو

در صورت ورود اطالعات به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي، سيستم صفحه بعدي را به شما نمايش مي دهد. در صورتي 
به كه در مرحله تكميل اطالعات ثبت نامي، شماره موبايل خود را تغيير داده باشيد، صفحه ي شامل ارسال كد فعال سازي پيامك 

  اين مرحله به جهت صحت سنجي شماره موبايل وارد شده توسط شما، تعريف شده است. .داده مي شودشما نمايش 
  )٤٣تصوير ( شما مي توانيد براي ويرايش اطالعات درج شده در صفحه قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد.



  
  )تاييديه پيامك -منمايش پورتال، فرم تكميل پروفايل ثبت نامي (صفحه چهار- ٤٣ يرتصو

با كليك بر روي كليد تماس، به صورت سيستمي با شما تماس گرفته مي شود و كد فعال سازي برايتان خوانده مي شود. همچنين با 
  )٤٥و  ٤٤تصاوير ( كليك بر روي كليد ارسال كد، كد فعال سازي به شما، پيامك مي شود.

  
  جهت ورود كد فعال سازي پيامكانتظار  - ٤٤ يرتصو

  



 
  انتظار جهت ورود كد فعال سازي پيامك - ٤5 يرتصو

دقيقه مي باشد. در  ٨ارسال كد، تماس يا كليد از لحظه زدن كليد  زماني وارد نمودن كد فعال سازي،مهلت الزم به ذكر است كه 
  پيغام خطاي زير را نمايش مي دهد:سيستم تعيين شده،  يصورت اتمام مهلت زمان

  )٤٦تصوير (كد فعال سازي قبلي منقضي شده است، لطفا مجددا اقدام به دريافت كد نماييد. 

  
  دقيقه بعد از ارسال 8 انقضاي كد فعال سازي پيامك، - ٤6 يرتصو

وده و نسبت به كليك نم ارسال كد كليد تماس يامجددا بر روي در صورت گذشت زمان و منقضي شدن كد ارسالي، الزم است 
   كد فعال سازي را وارد نماييد و سپس بر روي كليد بعدي كليك بفرماييد. دريافت كد فعال سازي، اقدام نماييد.

ازي پست در صورت ورود كد به درستي، پس از كليك بر روي كليد بعدي، سيستم صفحه نهايي را كه شامل ارسال كد فعال س
اين مرحله به جهت صحت سنجي آدرس پست الكترونيك وارد شده توسط شما،  .مي دهدبه شما نمايش الكترونيك مي باشد، 

  )٤٧تصوير ( تعريف شده است. شما مي توانيد براي ويرايش اطالعات درج شده در صفحه قبلي، گزينه قبلي را انتخاب نمايد.



  
  )پست الكترونيكنمايش مرحله نهايي فرم ثبت نام (تاييديه  - ٤7 يرتصو

  
   



  )٤٨تصوير ( با كليك بر روي كليد ارسال كد، كد فعال سازي به شما، ايميل مي شود.

  
  پست الكترونيكانتظار جهت ورود كد فعال سازي  - ٤8 يرتصو

دقيقه مي باشد. در صورت اتمام  ٨ارسال كد، كليد از لحظه زدن  كد فعال سازي،زماني وارد نمودن مهلت الزم به ذكر است كه 
  سيستم پيغام خطاي زير را نمايش مي دهد:تعيين شده،  يمهلت زمان

  )٤٩تصوير (كد فعال سازي قبلي منقضي شده است، لطفا مجددا اقدام به دريافت كد نماييد. 

  
  دقيقه بعد از ارسال 8 پست الكترونيك،كد فعال سازي  انقضاي - ٤9 يرتصو

وده و نسبت به دريافت كد كليك نم كد ارسال كليدمجددا بر روي در صورت گذشت زمان و منقضي شدن كد ارسالي، الزم است 
  فعال سازي، اقدام نماييد.

   



سپس به سوال امنيتي پاسخ  ،را انتخاب نماييد "نمايمصحت اطالعات وارد شده را تاييد مي "گزينه كد فعال سازي را وارد كرده، 
  )٥٠تصوير ( كليد ارسال كليك بفرماييد.داده و بر روي 

  
  ارسال نهايي - 50 يرتصو

  سيستم پيغام زير را نمايش مي دهد:پس از ارسال، 
اطالعات شما انجام شد. جهت ثبت درخواست، خدمت مورد نظر خود را از منوي خدمات انتخاب نموده و فرم مربوطه  ثبت اوليه

را تكميل نماييد. در صورتيكه در منوي خدمات، گزينه مورد نظر شما ظاهر نمي شود، به بخش ويرايش پروفايل مراجعه نموده و 
  )٥١تصوير (نماييد.  اطالعات مقاطع تحصيلي خود را بطور كامل وارد

  
  متقاضي در پورتالتكميل فرم ثبت نام موفق  پايان - 51 يرتصو

  


