راهنمای ویرایش مدارک

جامعه الزهراء سالم اهلل علیها -حوزه علمیه خواهران قم

سال تحصیلی 79-79

باسمه تعالی

راهنمای ویرایش مدارک
داوطلبانی که در سامانه مصاحبه ثبت نام کردهاند و در تاریخ معین در محل مصاحبه حضور یافتهاند ،میتوانند تا  02مرداد
نسبت به تکمیل مدارک ناقص یا ویرایش مدارک تأییدنشده خود اقدام نمایند (داوطلبانی که مدارکشان کامل بوده ،نیازی به
مراجعه به سامانه جهت تکمیل یا ویرایش مدرک ندارند.داوطلبان الزم است برای بهرهمندی از امتیازهای معافیت از آزمون
و امتیاز ویژه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مربوطه در سامانه اقدام نمایند .شما میتوانید با مراجعه به سامانه پذیرش
نسبت به بررسی و ارسال مجدد آنها اقدام نمایید:
 )1عکس پرسنلی جدید (در صورت نیاز)؛
 )2تمام صفحات شناسنامه؛
 )3کارت ملی (پشت و رو)؛
 )4آخرین مدرک تحصیلی ،به شرح ذیل:
ـ پذیرفتهشدگان دوره عمومی (تماموقت ـ نیمهوقت ـ غیرحضوری ـ مجازی) :مدرک دیپلم یا گواهی پایان دوره
متوسطه یا مدرک پیشدانشگاهی؛
ـ پذیرفتهشدگان تحصیالت تکمیلی ،مدرک سطح ( 0برای حوزویان) و مدرک کارشناسی در رشته مرتبط (برای
دانشگاهیان)؛
یادآوری :بارگذاری مدرکی که اطالعات آن را در زمان ثبت نام ارائه نمودهاید ،ضروری است.
 )5تکمیل و امضای فرم «تعهدنامه سرپرست» مکان دانلود در سایت نیز وجود دارد.
 )6مدارک و مستندات ویژگیهای خاص:

داوطلبانی که یک یا چند مورد از ویژگیهای خاص را عالمت زده باشند ،باید در زمان مقرر مدارک مربوط به این
ویژگیها را در سامانه بارگذاری مینمودند .چنانچه این مدارک بارگذاری نشده است ،الزم است در این مرحله بارگذاری
شوند .ویژگیهای خاصی که باید مدارک آنها ارائه شوند به شرح ذیل میباشند:
 اساتید حوزه علمیه :حکم رسمی تدریس از مرکز مدیریت استان یا جامعه الزهراء؛
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 رتبه های اول تا سوم المپیادها و جشنواره های علمی دانش آموزی کشور :گواهی رتبه
اول تا سوم از جشنوارههای کشوری؛
 برگزیدگان و شایستگان تقدیر در المپیادها و جشنواره های علمی کشوری و بین
المللی :گواهی مربوطه از جشنوارههای کشوری و بین المللی؛

 بستگان درجه اول ایثارگران :گواهی از بنیاد شهید؛

 جانبازان و ایثارگران :گواهی از بنیاد جانبازان و ایثارگران؛

 حافظ کل یا نصف قرآن ،نهج البالغه یا صحیفه سجادیه :مدرک یا گواهی حفظ از وزارت
فرهنگ و ارشاد ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،سازمان تبلیغات اسالمی ،دفتر تبلیغات اسالمی؛
 دانش آموزان مدارس علوم ومعارف مجتمع هدی با معدل کل  11به باال :گواهی یا
مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی؛
 کارمندان رسمی و اساتید جامعه الزهراء :حکم کارگزینی یا گواهی؛
 مدیران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور :گواهی مرکز مدیریت؛

 مناطق محروم :مدرک سکونت شامل سند منزل (به نام سرپرست یا دانشپژوه) ،اجارهنامه رسمی،
دفترچه بیمهای که در آن نام محل سکونت درج شده باشد.
 همسران طالب :کارت هوشمند طلبگی،گواهی اشتغال به تحصیل از مرکز مدیریت ،برگه ارزیابی،
کارت معافیت تحصیلی همسر.

راهنمای ویرایش مدارک:
 .1با ورود به سامانه سنجش و پذیرش و انتخاب گزینه «ویرایش مدارک» وارد صفحهای خواهید شد که در شکل
شماره  ،1نشان داده شده است .کد رهگیری و کد امنیتی را وارد کنید و با کلیک بر روی دکمه «شروع» وارد
صفحه مدارک ،مطابق شکل  ،0شوید.
 .0در این صفحه لیست تمام مدارکی را که ارسال کردهاید نمایش داده میشود .چنانچه جلوی مدرکی عبارت
«ارسال شده -تأییدشده» باشد به معنای آن است که مدرک مذکور فاقد اشکال بوده و نیازی به ارسال مجدد آن
نیست.
 .3اگر با عبارت «ارسال شده – تأییدنشده (نیاز به ارسال مجدد)» و عالمت سطل زباله در مقابل عنوان مدرک روبه
رو شدید ،الزم است از روش ذیل مدرک ارسالی قبلی را حذف نمایید ،سپس با انتخاب گزینه «افزودن مدرک» در
قسمت باالی لیست مدارک و انتخاب نوع مدرک نسبت به ارسال آن اقدام نمایید:
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روش حذف مدارک تأییدنشده:
مدرک مورد نظر را انتخاب و گزینه حذف (شکل سطل زباله) را کلیلک نموده و درخواست خود را تأیید نمایید.
توجه داشته باشید که بعد از بارگذاری مدارک ،با توجه به ضرورت تأیید مدرک ارسالی جدید توسط اداره سنجش
و پذیرش عبارت جلوی مدارک جدید به صورت «تأییدنشده» تغییر می کند .بعد از ارسال مدارک ناقص اقدام به
بستن صفحه نمایید.

شکل شماره  :1ورود به صفحه ویرایش مدارک
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شکل شماره  :0صفحه ویرایش مدارک و نمایش مدارک تأیید نشده

شکل شماره  :3روش حذف مدرک قبلی
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شکل شماره  :4روش جایگزینی مدارک جدید

شکل شماره  :5پیام سیستم بعد از بارگذاری مدرک جدید

5

راهنمای ویرایش مدارک

جامعه الزهراء سالم اهلل علیها -حوزه علمیه خواهران قم

سال تحصیلی 79-79

نکات ضروری در ارسال مدارک:

تمامی مدارک باید به صورت خوانا اسکن شده و دارای شرایط ذیل باشند:
 .1حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد و تصویر کامل سند در صفحه قابل مشاهده باشد.
 .0تصویر باید در جهت صحیح و فاقد چرخش 02درجه یا  182درجه و  ...باشد و نیاز به چرخاندن ) (rotateنداشته
باشد.
 .3اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 1022*1022پیکسل و حداقل  622*622باشد.
 .4رزولویشن تصویر پرسنلی حداقل باید  152باشد.
 .5حجم فایل ذخیره شده مدارک نباید از  02کیلوبایت کمتر و  422کیلوبایت بیشتر باشد.
 .6عکس داوطلب رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
 .7تصویر داوطلب باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر و منگنه و هرگونه لکه بوده و نباید نیاز به روتوش داشته
باشد.
 .8در صورت نیاز به ارسال مجدد هر تصویر یا مدرک آن را از لیست حذف و دوباره ارسال نمایید .از تهیه تصویر به
وسیله موبایل به جای اسکن آن ،جدا خودداری کنید.

توجه :مدارک ارسالی که شامل شرایط فوق نباشند قابل استناد نخواهند بود.

موفق باشید
معاونت آموزش
سنجش و پذیرش جامعه الزهراء
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