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باسمه تعالی
راهنوای ثبت نام آسهوى
داٍعلة گشاهی خَاّطوٌذ است قثل اص اقذام تشای ثثت ًام یا هشاخعِ حضَسی ٍ تلفٌی تِ اداسُ سٌدص ٍ پزیششً ،سثت تِ
هغالعِ دقیق هٌذسخات ایي دفتشچِ اقذام ًواییذ.
هقذهه
ّوِ داٍعلثاى الصم است تا هغالعِ دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًامً ،سثت تِ اًتخاب غحیح دٍسُ آصهَى خَد (سغح  ،2سغح ،3
سغح  ٍ 4تاصپزیشی سغح  )2اقذام ًوَدُ ٍ تعذ اص خشیذ کاست هشتَط ،دس ساهاًِ ثثت ًام کٌٌذ .فشآیٌذ ثثت ًام دس  6هشحلِ
پیص تیٌی ضذُ است کِ تِ ضشح ریل است :هطخػات فشدی ،اعالعات تحػیلی ،اًتخاب سضتِ تحػیلی ،اسسال هذاسک،
تأییذ اعالعات ٍ دسیافت کذ سّگیشی .ضوٌاً داٍعلثاى هحتشم الصم است قثل اص اقذام تشای ثثت ًام ،اسکي هذاسک ریل سا
آهادُ کٌٌذ:
 )1عکس پشسٌلی خذیذ تا صهیٌِ سفیذ؛
 )2توام غفحات ضٌاسٌاهِ؛
 )3کاست هلی (پطت ٍ سٍ)؛
 )4آخشیي هذسک تحػیلی ،تِ ضشح ریل:
ـ سغح ( 2توامٍقتً ،یوٍِقت ،غیشحضَسی ٍ هداصی) :هذسک دیپلن یا گَاّی پایاى دٍسُ هتَسغِ یا هذسک
پیصداًطگاّی؛
تثػشُ :داٍعلثاًی کِ داسای تحػیالت داًطگاّی غیشهشتثظ ّستٌذ ،هیتَاًٌذ هذسک تحػیلی خَد یا گَاّی
اضتغال تِ تحػیل اص داًطگاُ سا اسائِ ًوایٌذ.
ـ پزیشفتِضذگاى تحػیالت تکویلی ،هذسک سغح ( 2تشای حَصٍیاى) ٍ مدرک کارشىاسی دس سضتِ هشتثظ
(تشای داًطگاّیاى)؛
یادآٍسی :تاسگزاسی هذسک تحػیلیای کِ اعالعات آى سا دس صهاى ثثت ًام اسائِ ًوَدُایذ ،ضشٍسی است.
 )5هذاسک ٍ هستٌذات ٍیژگیّای خاظ:
داٍعلثاًی کِ یک یا چٌذ هَسد اص ٍیژگیّای خاظ سا عالهت صدُ تاضٌذ ،تایذ ًسثت تِ اسائِ هذاسک هشتَط تِ ایي
ٍیژگیْا دس ساهاًِ (هشحلِ  )4اقذام ًوایٌذٍ .یژگیّای خاغی کِ تایذ هذاسک آًْا اسائِ ضًَذ تِ ضشح ریل هیتاضٌذ:
 رتبٍ َای ايل تا سًم المپیادَا ي جشىًارٌ َای علمی داوش آمًزی کشًر :گَاّی
سسوی ستثِ اٍل تا سَم اص خطٌَاسُّای کطَسی؛
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 برگسیدگان ي شایستگان تقدیر در المپیادَا ي جشىًارٌ َای علمی کشًری ي بیه
المللی :گَاّی سسوی اص خطٌَاسُّای کطَسی ٍ تیي الوللی؛

 جاوبازان ،ایثارگران ي بستگان درجٍ ايل آوُا (مادر ،خًاَرَ ،مسر ،فرزود) :گَاّی اص
تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى؛
 جاوبازان ي ایثارگران :گَاّی اص تٌیاد خاًثاصاى ٍ ایثاسگشاى؛
 حافظ کل یا وصف قرآن ،وُج البالغٍ یا صحیفٍ سجادیٍ :هذسک یا گَاّی حفظ اص ٍصاست
فشٌّگ ٍ اسضاد ،ساصهاى اٍقاف ٍ اهَس خیشیِ ٍ ساصهاى تثلیغات اسالهی ؛
 داوش آمًزان مدارس علًم يمعارف مجتمع َدی با معدل کل  11بٍ باال :گَاّی یا
هذسک تحػیلی دیپلن یا پیص داًطگاّی؛
َ مکاران رسمی جامعٍ السَراء ي خاوًادٌ آوُا (َمسر ي فرزود) :حکن کاسگضیٌی؛
 مدیران حًزٌ َای علمیٍ خًاَران سراسر کشًر :گَاّی سسوی یا حکن اص هشکض هذیشیت
خَاّشاى؛
 اساتید جامعٍ السَراء :حکن سسوی تذسیس اص خاهعِ الضّشاء؛

 مىاطق محريم :هذسک سکًَت ضاهل سٌذ هٌضل (تِ ًام سشپشست) ،اخاسًُاهِ سسوی ،دفتشچِ
تیوِای کِ ًام هٌغقِ هحشٍم دقیقاً دسج ضذُ تاضذ.
َ مسران طالب :کاست َّضوٌذ علثگی ،گَاّی اضتغال تِ تحػیل اص هشکض هذیشیت ،تشگِ اسصیاتی،
کاست هعافیت تحػیلی ّوسش.
 )6هذسک سکًَت دس قن :آى دستِ اص داٍعلثاًی کِ دٍسُ حضَسی سا تشای تحػیل اًتخاب کشدُاًذ ،الصم است ًسثت
تِ اسائِ هذسک سکًَت خَد دس ضْش قن اقذام ًوایٌذ .هذسک سکًَت هیتَاًذ یکی اص هَاسد ریل تاضذ:
سٌذ هٌضل تِ ًام سشپشست ،اخاسُ ًاهِ سسوی تِ ًام سشپشست ،دفتشچِ تیوِ داٍعلة یا سشپشست ٍی کِ دس آى ضْش قن
رکش ضذُ تاضذ.
تَخِ :دس سٌذ یا اخاسًُاهِ اسسال ضذُ تایذ آدسس هحل سکًَت رکش ضذُ تاضذ.
دس اداهِ تِ تَضیح هشاحل هزکَس هیپشداصین:
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اعالم هوافقت با شزایط پذیزش
داٍعلثاى هحتشم پس اص ٍسٍد تِ غفحِ ثثت ًام ،تِ غفحِای ّذایت هیضًَذ کِ ضشایظ کلی پزیشش خاهعِ الضّشاء دس آى
دسج ضذُ است کِ تایذ هَافقت خَد سا ًسثت تِ ایي ضشایظ اعالم کشدُ ٍ تا کلیک تش سٍی گضیٌِ «ضشٍع ثثت ًام» ٍاسد
هشحلِ اٍل ثثت ًام ضًَذ:

پس اص کلیک تش سٍی «ضشٍع ثثت ًام» ،غفحِای ًوایص دادُ هیضَد کِ تایذ اعالعات کاست ثثت ًاهی خَد سا دس آى دسج
کٌیذ ٍ پس اص ٍاسد کشدى کذ سّگیشی تش سٍی گضیٌِ «ضشٍع» کلیک کشدُ تا ٍاسد هشحلِ اٍل ثثت ًام ضَیذ.
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هزحله اول :هشخصات فزدی

پس اص دسج اعالعات کاست ٍ کذ اهٌیتی ٍ کلیک تش سٍی گضیٌِ «ضشٍع» ٍاسد اٍلیي هشحلِ ثثت ًام هیضَیذ .داٍعلة الصم
است ًسثت تِ دسج اعالعات ضٌاسٌاهِای ،هلیتٍ ،ضعیت تأّل ،آدسس هحل سکًَت ،ضواسُ تلفي ثاتت ٍ ّوشاُ ٍ کذ
پستی خَد دس ایي هشحلِ اقذام ًوایذّ .وچٌیي دس ایي هشحلِ ،اهکاى اًتخاب گضیٌِ «ساکي هٌغقِ هحشٍم ّستن» پیص
تیٌی ضذُ است کِ داٍعلثاًی کِ هحل سکًَت فعلی آًْا یکی اص هٌاعق هٌذسج دس فایل هٌاعق هحشٍم تاضذ ،هیتَاًٌذ
ًسثت تِ اًتخاب آى اقذام ًوایٌذ .دس غَست اًتخاب ایي گضیٌِ ،خذٍلی ریل آى تاص خَاّذ ضذ کِ اساهی هٌاعق هحشٍم
استاى هحل سکًَت داٍعلة ًوایص دادُ هیضَد کِ داٍعلة تایذ ًام هحل سکًَت خَد سا اص لیست ًوایص دادُ ضذُ
اًتخاب ًوایذ.
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الصم تِ رکش است کِ اعالعاتی هثل ًام ٍ ًام خاًَادگی ،کذ هلی ،ضواسُ گزسًاهِ ٍ کذ اتثاع خاسخی غیشقاتل ٍیشایص است؛
تٌاتشایيٌّ ،گام ٍسٍد ایي اعالعات دقت کافی سا داضتِ تاضیذ.
دس غَست اًتخاب گضیٌِ «غیشایشاًی» دس تخص هلیت ،دٍ عٌَاى «ضواسُ گزسًاهِ (هختع اتثاع غیش ایشاًی)» ٍ «کذ سیضدُ
سقوی اتثاع خاسخی» ًوایص دادُ هیضَد کِ الصم است ًسثت تِ تکویل ّش دٍ تخص اقذام ضَد .داٍعلثاًی کِ فاقذ ضواسُ
گزسًاهِ ّستٌذ ،هیتَاًٌذ دس تخص «ضواسُ گزسًاهِ» ،کذ  12سقوی اتثاع سا ٍاسد کٌٌذّ .وچٌیي ،اتثاع داسای گزسًاهِ ،عالٍُ
تش دسج ضواسُ گزسًاهِ خَد ،تایذ یک کذ  12سقوی دس تخص دٍم دسج ًوایٌذ کِ دس غَست ًذاضتي چٌیي کذی ،هیتَاًٌذ
ّواى ضواسُ گزسًاهِ سا تا اضافِ کشدى اعذاد دیگش دس ایي تخص ٍاسد کٌٌذ.
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هزحله دوم :اطالعات تحصیلی

اعالعات خَاستِ دس ایي هشحلِ ضاهل چْاس تخص هیضَد :اعالعات هذسک تحػیلی (هثل ٍضعیت تحػیلی ،استاى هحل
تحػیلً ،ام هذسسِ یا داًطگاُ هحل تحػیل ،هعذل ٍ تاسیخ فاسغ التحػیلی)ٍ ،یژگیّای خاظٍ ،ضعیت خسواًی ٍ
ٍضعیت هعافیت اص آصهَى.
اص ًکات قاتل رکش دس ایي تخص ،الضاهی تَدى دسج کذ تحػیلی تشای داٍعلثاًی است کِ ساتقِ تحػیالت قثلی دس خاهعِ
الضّشاء سا داضتِاًذّ .وچٌیيّ ،وِ داٍعلثاى تا تَخِ تِ ضشایظ هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام ،تایذ ٍضعیت هعافیت یا
عذم هعافیت اص آصهَى سا دس تخص «هعافیت اص آصهَى» هطخع کٌٌذ.
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هزحله سوم :انتخاب رشته تحصیلی

دس ایي هشحلِ ،داٍعلة تا تَخِ تِ اعالعات دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام تایذ ضیَُ آهَصش ،سضتِ تحػیلی هَسد ًظشً ،یوسال
ضشٍع تحػیل ٍ هکاى آصهَى خَد سا اًتخاب ًوایذ .هٌظَس اص ضیَُ آهَصش یکی اص ضیَُّای حضَسی ،غیشحضَسی است.
تشم ضشٍع تحػیل ّن ضاهل ًیوسال اٍل ٍ ًیوسال دٍم هیضَد کِ ًیوسال اٍل هْش ً ٍ 1397یوسال دٍم اٍاخش دی هاُ
 1397آغاص هیضَد .داٍعلثاى سغَح  4 ٍ 3دس تخص سضتِ تحػیلی اهکاى اًتخاب یکی اص سضتِّای پیص تیٌی ضذُ تشای
ایي سغَح سا داسًذ ،اها هقػَد اص سضتِ تحػیل تشای داٍعلثاى آصهَى سغح  2یکی اص  3تشًاهِ «توام ٍقت خَاتگاّی»،
«توام ٍقت سٍصاًِ» ٍ «ًیوِ ٍقت» است کِ دس غَست اًتخاب تشًاهِ «ًیوِ ٍقت» الصم است ًسثت تِ تعییي ضیف غثح یا
عػش اقذام ضَد.
الصم تِ رکش است تا تَخِ تِ پیص تیٌی تشگضاسی آصهَى دس هشاکض استاًْا ،داٍعلة هیتَاًذ هکاى آصهَى خَد سا دس ایي
هشحلِ اًتخاب ًوایذ .داٍعلثاى تایذ دس ّواى استاى اًتخاتی آصهَى تذٌّذ ٍ اهکاى خاتِ خایی هکاى آصهَى تعذ اص اتوام ثثت
ًام ٍخَد ًذاسدّ .وچٌیي ،هوکي است تِ دلیل تِ حذ ًػاب ًشسیذى داٍعلثاى دس یک استاى ،تشگضاسی آصهَى دس آى استاى
لغَ ضَد کِ دس ایي غَست ،ضوي اعالع سساًی تِ داٍعلثاًی کِ آى استاى سا تِ عٌَاى هحل آصهَى خَد اًتخاب کشدُاًذ،
اهکاى اًتخاب سایش استاًْا تِ عٌَاى هحل آصهَى تشای آًْا فشاّن خَاّذ ضذ.
تِ داٍعلثاى تَغیِ هیطَد استاى هحل سکًَت خَد سا تِ عٌَاى هحل آصهَى اًتخاب کٌٌذ.
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هزحله چهارم :ارسال هذارک
دس ایي هشحلِ ،داٍعلثاى تایذ ًسثت تِ اسسال عکس (تػَیش پشسٌلی) ،هذاسک سدلی ،هذسک یا گَاّی تحػیلی ،هذاسک
هشتَط تِ ٍیژگیّای خاغی کِ دس هشحلِ دٍم ثثت ًام اًتخاب کشدُاًذ ٍ هذسک سکًَت دس قن (ٍیژُ داٍعلثاى دٍسُّای
حضَسی) اقذام ًوایٌذ .سعایت ًکات ریل تشای اسسال تػَیش هذاسک خَاستِ ضذُ الضاهی است:
 .1تواهی تػاٍیش اسسالی تایذ اص اغل هذسک ٍ تِ غَست اسکي ضذُ تاضٌذ ٍ عکسّای هَتایلی ٍ  ...یا تػاٍیش
اسکي ضذُ اص کپی هذاسک قاتل قثَل ًیستٌذ.
 .2تػاٍیش اسسالی تایذ داسای کیفیت ٍ ٍضَح کافی تَدُ ٍ هٌذسخات آًْا قاتل خَاًذى تاضذ.
 .3عکس داٍعلة تایذ تا چادس ٍ حداب کاهل ،داسای صهیٌِ سفیذ ٍ حتی االهکاى سًگی تاضذّ .وچٌیي تایذ ٍاضح
هطخع ٍ فاقذ اثش هْش ٍ هٌگٌِ ٍ ّشگًَِ لکِ تَدُ ٍ ًثایذ ًیاص تِ سٍتَش داضتِ تاضذ.
 .4حاضیِ ّای صایذ عکس اسکي ضذُ تایذ حزف ضذُ تاضذ ٍ تػَیش کاهل سٌذ دس غفحِ قاتل هطاّذُ تاضذ.
 .5تػَیش تایذ دس خْت غحیح ٍ فاقذ چشخص 99دسخِ یا  189دسخِ ٍ  ...تاضذ ٍ ًیاص تِ چشخاًذى )ً (rotateذاضتِ
تاضذ.
 .6اًذاصُ عکس اسکي ضذُ تایذ حذاکثش 1299*1299پیکسل ٍ حذاقل  699*699تاضذ (الثتِ ایي هیضاى تشای تػَیش
پشسٌلی  299تا  459پیکسل است).
 .7سصٍلَیطي تػَیش پشسٌلی حذاقل تایذ  159تاضذ.
 .8حدن فایل رخیشُ ضذُ هذاسک ًثایذ اص  99کیلَتایت کوتش ٍ  499کیلَتایت تیطتش تاضذ (الثتِ تػَیش پشسٌلی تایذ
تیي  59تا  159کیلَتایت تاضذ) .
 .9دقت کٌیذ عَل ٍ عشؼ تػاٍیش اسسالی تایذ کاهالً هٌغثق تا عَل ٍ عشؼ هذسک اغلی تاضذ ،لزا اص تغییش عَل ٍ
عشؼ تػَیش خَدداسی کٌیذ.
 .19دس غَست ًیاص تِ اسسال هدذد ّش تػَیش یا هذسک آى سا اص لیست حزف ٍ دٍتاسُ اسسال ًواییذ .اص تْیِ تػَیش تِ
ٍسیلِ هَتایل تِ خای اسکي آى ،خَدداسی کٌیذ.
وکات قابل مالحظٍ دربارٌ بعضی از مدارک:
 .1ضٌاسٌاهِ :غفحات ٍ 5 ٍ 4یژُ داٍعلثاًی است کِ داسای ضٌاسٌاهِ خذیذ تاضٌذ؛ تٌاتشایي ،اسسال ایي دٍ
غفحِ فقظ تشای داسًذگاى ضٌاسٌاهِّای خذیذ پیصتیٌی ضذُ است.
 .2کاست هلی :داٍعلثاًی کِ فاقذ کاست هلی یا َّضوٌذ ّستٌذ ،الصم است تا هشاخعِ تِ دفاتش پیطخَاى دٍلت ٍ
ثثت ًام تشای دسیافت کاست َّضوٌذ ،تِ خای تػاٍیش کاست هلی ،اسکي سسیذ پستی کاست َّضوٌذ خَد سا
اسائِ ًوایٌذ.
 .3داٍعلثاًی کِ ٌَّص فاسغ التحػیل ًطذُاًذ ،هیتَاًٌذ تِ خای هذسک تحػیلی گَاّی اضتغال تِ تحػیل اسائِ
ًوایٌذ.
تشای آگاّی اص ًحَُ تٌظین تػاٍیش هذاسک ٍ اسسال آًْا تِ ساٌّوای ٍیشایص هذاسک هشاخعِ ًواییذ.
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هزحله پنجن :تأییذ اطالعات

دس ایي هشحلِ اعالعات سدلی ،اعالعات تواس ،اعالعات هذسک تحػیلی ،تشًاهِ ثثت ًاهی ٍ لیستی اص هذاسک داٍعلة
ًوایص دادُ هی ضَد .داٍعلثاى الصم است ضوي هغالعِ دقیق ایي اعالعات ،دس غَست ٍخَد اضکال یا هغایشت ،تِ هشاحل
قثل تشگطتِ ٍ ًسثت تِ ٍیشایص اعالعات هخذٍش اقذام ًوایٌذ .دس غَست عذم ٍخَد اضکال اهکاى ٍسٍد تِ هشحلِ آخش
ثثت ًام ٍخَد خَاّذ داضت.
تَخِ :داٍعلثاًی کِ کذ هلی خَد سا تِ اضتثاُ ٍاسد کشدُ تاضٌذ ،تا تَخِ تِ عذم اهکاى ٍیشایص کذ هلی ،هیتَاًٌذ تا اسائِ
تػَیشی ٍاضح اص کاست هلی خَد ،دسخَاستی خْت اغالح آى تِ اداسُ پزیشش اسائِ ًوایٌذ.
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هزحله ششن :دریافت کذ رهگیزی

دس غَست کاهل تَدى ثثت ًام ،اهکاى اخز کذ سّگیشی تشای داٍعلة ٍخَد داسد .تَخِ داضتِ تاضیذ کِ اخز کذ سّگیشی
تشای تکویل ثثت ًام ضشٍسی است ٍ عذم دسیافت آى تِ هعٌای ًاقع تَدى ثثت ًام ٍ اًػشاف خَاّذ تَدّ .وچٌیي ،دس
حفظ ٍ ًگْذاسی کذ سّگیشی دقت الصم سا داضتِ تاضیذ ،چَى دسج ایي کذ تشای ٍسٍد هدذد تِ ساهاًِ ثثت ًام تشای
ٍیشایص اعالعات ٍ هذاسک ثثت ًامّ ،وچٌیي ٍسٍد تِ ساهاًِ دسیافت کاست خلسِ اصهَى ،اعالم ًتایح آصهَى ،ثثت ًام
هػاحثِ ٍ ثثت ًام ًْایی ضشٍسی است.
تَخِ :اهکاى ٍیشایص اعالعات (تِ خض ًام ًٍام خاًَدگی ،کذ هلی یا ضواسُ گزسًاهِ ٍ کذ اقاهت) ٍ هذاسک اسسال ضذُ تا
پایاى صها ى ثثت ًام تِ دفعات ٍخَد داسد .تشای ایي کاس الصم است تِ ساهاًِ سٌدص ٍ پزیشش هشاخعِ کشدُ ٍ ضوي اًتخاب
گضیٌِ «ٍسٍد تِ ساهاًِ ثثت ًام» ٍ تأییذ هَافقت ًاهِ ،کذ سّگیشی ٍ کذ اهٌیتی سا دس هستغیل سوت چپ ٍاسد کشدُ ٍ ٍاسد
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غفحِ ثثت ًام خَد ضَیذ .سپس ضوي ٍیشایص اعالعات یا هذاسک هَسد ًظش ،سًٍذ ثثت ًام سا تا اًتْا ٍ دسیافت کذ
سّگیشی اداهِ دّیذ.

هَفق تاضیذ
هعاًٍت آهَصش
سٌدص ٍ پزیشش خاهعِ الضّشاء
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