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

تصوير -1نمايش پورتال ،ثبت نام

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

تصوير -٢نمايش قوانين و مقررات ثبت نام

پس از كليك بر روي كليد بعدي ،صفحه بعدي نمايش داده مي شود .در اين صفحه ،فرم ثبت نام كه شامل مشخصات درخواست

كننده مي باشد ،به شما نمايش داده مي شود) .تصوير (٣

تصوير -٣نمايش مرحله اوليه فرم ثبت نام

فيلد هايي كه در فرم ثبت نام به شما نمايش داده شده است را تكميل نماييد .اطﻼعات را وارد كرده و توجه داشته باشيد كه موارد

ستاره دار اجباري مي باشند .سپس بر روي دكمه بعدي كليك نماييد) .تصوير (٤

موارد ذكر شده زير را نيز در نظر بگيريد.





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

در فيلد كد ملي فقط عدد وارد نماييد .كد ملي بايد معتبر بوده و ده رقم باشد.

شماره موبايل بايد  ١١رقم بوده ،عدد اول آن صفر و عدد دوم آن  ٩باشد.

پست الكترونيك بايد معتبر باشد .بعنوان نمونه  ، ghajari@tazarv.comتوجه داشته باشيد كه ايميل وارد شده از طرف

شما ،همان راه ارتباطي با شما خواهد بود.

رمز عبور و تاييديه رمز عبور نيز بايد حداقل  ٨كاراكتر بوده و عدد باشد.

كد فعال سازي را وارد كرده ،گزينه "صحت اطﻼعات وارد شده را تاييد مي نمايم" را انتخاب نماييد ،سپس به سوال امنيتي پاسخ
داده و بر روي كليد ارسال كليك بفرماييد) .تصوير (١٥

تصوير  -15ارسال نهايي

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

تصوير  -16ثبت نام موفق متقاضي در پورتال

شما در صورتي كه بخواهيد مي توانيد در همان لحظه نسبت به تكميل پروفايل خود اقدام نماييد ،در غير اينصورت ،مي توانيد بعدا

نسبت به تكميل اطﻼعات و ثبت درخواست اقدام نماييد .توجه داشته باشيد كه در صورت عدم مراجعه به پورتال ،جهت تكميل

اطﻼعات ،پس از مدت  ١ماه ،حساب كاربري شما باطل شده و از بين مي رود.

شما با استفاده از نام كاربري و رمز عبور خود ،مي توانيد به پورتال مراجعه نموده و نسبت به تكميل اطﻼعات ثبت نامي خود و
گذراندن مراحل تكميلي ثبت نام اقدام نماييد.

پس از ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور ،شما مي توانيد به پورتال مراجعه نموده و نسبت به تكميل اطﻼعات ثبت نامي

خود و گذراندن مراحل تكميلي ثبت نام اقدام نماييد.

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

تصوير -17صفحه اصلي پورتال

در ابتدا مي بايست با استفاده از نام كاربري)كد ملي( و يا نشاني ايميل خود ،وارد پورتال شويد .شما بايد نام كاربري و رمز عبور خود

را وارد نموده و سپس بر روي كليد ورود كليك نماييد).تصوير (١٨

تصوير -18ورود به پورتال

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

)تصوير (٢٩

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

همچنين در صورت وجود مغايرت در اطﻼعات ورودي ،سيستم موارد خطا را در باﻻي صفحه نمايش مي دهد) .تصوير (٣٠

تصوير -٣0اعتبارسنجي فيلدها

در صورت ورود اطﻼعات به درستي ،پس از كليك بر روي كليد بعدي ،سيستم صفحه بعدي را به شما نمايش مي دهد .شما ميتوانيد

براي ويرايش اطﻼعات درج شده در صفحه قبلي ،گزينه قبلي را انتخاب نمايد) .تصوير (٣١

 .٢صفحه دوم

شما مي بايست در صفحه دوم ،مشخصات شامل نام پدر ،شماره شناسنامه ،سريال شناسنامه ،وضعيت تاهل ،جنسيت و وضعيت شاهد

و ايثارگري خود را وارد نماييد .در صورت مرد بودن جنسيت ،وارد نمودن وضعيت نظام وظيفه و تصوير مدرك مربوطه آن اجباري

است .همچنين عكس پرسنلي ،تصوير كليه صفحات شناسنامه و تصوير پشت و رو كارت ملي خود را بارگذاري نماييد.
پس از ورود اطﻼعات ،گزينه بعدي را انتخاب نماييد.

همچنين امكان ذخيره اطﻼعات نيز با كليك بر روي كليد ذخيره اطﻼعات فراهم مي باشد.

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

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﯾﺳﯾون داﺧﻠﯽ :
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﭘﻠود ﻋﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﮑس از ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎرﮔزاری ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣدارک ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷ د.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺳﺗﺎﻧﯽ :
اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارک را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﻧد .

براي تبديل و كوچك كردن تصاوير به فرمت قابل بارگذاري ،فايل خود را در نرم افزار  Paintباز نماييد) .تصوير (٣٢

تصوير -٣٢نحوه كوچك كردن فايل مدارك در نرم افزار paint

توسط گزينه  Resizeمي توانيد سايز آن را تغيير دهيد) .تصوير (٣٣

تصوير -٣٣نحوه كوچك كردن فايل مدارك

تصوير -٣5اعتبارسنجي فيلدها

در صورت ورود اطﻼعات به درستي ،پس از كليك بر روي كليد بعدي ،سيستم صفحه بعدي را به شما نمايش مي دهد .شما ميتوانيد

براي ويرايش اطﻼعات درج شده در صفحات قبلي ،گزينه قبلي را انتخاب نمايد) .تصوير (٣٦

 .٣صفحه سوم

شما مي بايست در صفحه سوم ،اطﻼعات مربوط به مقاطع تحصيلي خود را وارد نماييد .پس از ورود اطﻼعات ،گزينه بعدي را انتخاب
نماييد .همچنين امكان ذخيره اطﻼعات نيز با كليك بر روي كليد ذخيره اطﻼعات فراهم مي باشد.

تصوير -٣6نمايش پورتال ،فرم تكميل پروفايل ثبت نامي )صفحه سوم(

شما ميبايست براي درج هر مقطع تحصيلي ،ابتدا محل تحصيل )داخل ايران و خارج از ايران( مقطع تحصيلي خود را مشخص نمايد و

پس از درج اطﻼعات مربوط به آن مقطع ،با كليك بر روي كليد اضافه مقطع بعدي را اضافه نماييد.

ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺟﺒﺎري ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻣﻘﻄﻌﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﻄﻊ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﻰ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

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

پس از ارسال ،سيستم پيغام زير را نمايش مي دهد:

تصوير  -50ارسال نهايي

ثبت اوليه اطﻼعات شما انجام شد .جهت ثبت درخواست ،خدمت مورد نظر خود را از منوي خدمات انتخاب نموده و فرم مربوطه
را تكميل نماييد .در صورتيكه در منوي خدمات ،گزينه مورد نظر شما ظاهر نمي شود ،به بخش ويرايش پروفايل مراجعه نموده و

اطﻼعات مقاطع تحصيلي خود را بطور كامل وارد نماييد) .تصوير (٥١

تصوير  -51پايان موفق تكميل فرم ثبت نام متقاضي در پورتال

اداﻣﻪ دارد

از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و از ﺳﺮﺑﺮگ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺨﺶ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻞ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ روي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.ﺗﺼﻮﯾﺮ )1
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻨﻮي ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

قوانین را خوانده و با قوانین گفته شده موافق هستم" را انتخاب نمایید سپس با کلیک بر روی دکمه بعدی ،فرم درخواست
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل به شما نمایش داده می شود(.تصویر ) 2

اﻃﻼﻋﺎت را وارد ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺳﺘﺎره دار اﺟﺒﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺗﺼﻮﯾﺮ  .)3ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ در ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

تصویر  -3تکمیل اطالعات توسط متقاضی

تصویر -6نمایش اخطار در صورت وارد نکردن فیلد های اجباری

همچنین در صورت وجود مغایرت ،سیستم موارد را به صورت تصویر زیر در باالی صفحه نمایش می دهد(.تصویر )7

تصویر -7اعتبارسنجی فیلد های اجباری

در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت ،سیستم کد پیگیری را در اختیار شما قرار می دهد(.تصویر ) 8

تصویر -8کد پیگیری

با دریافت پیغام جهت مراجعه به پورتال ،برای مشاهده وضعیت خود اقدام نمایید .از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان سربرگ
کارتابل را انتخاب نمایید(.تصویر ) 9

تصویر -9کارتابل شخصی

با توجه به روند فرآیند ،درخواست بررسی شده با عناوین زیر در کارتابل شما قرار می گیرد در هر یک از حاالت شما قادر به ویرایش
اطالعات مربوطه می باشید.در قسمت جستجو کد پیگیری دریافتی را وارد و با توجه به توضیحات ذکر شده جهت ادامه فرآیند اقدام
نمایید.سپس بر روی شماره پیگیری کلیک کنید .پس از انجام عملیات خواسته شده به سوال امنیتی پاسخ داده و بر روی کلید بروزرسانی
کلیک کنید.
 .1در صورتی که کارشناس مربوطه اعالم نیاز به بازبینی نماید(.تصویر ) 12

تصویر -10تکمیل اطالعات توسط متقاضی

جهت ویرایش اطالعات خواسته شده در قسمت توضیحات اقدام نمایید .پس از ویرایش اطالعات خواسته شده به سوال امنیتی پاسخ
داده و بر روی کلید بروزرسانی کلیک کنید(.تصویر ) 11

تصویر  -11بروزرسانی

همچنین می توانید با انتخاب گزینه لغو درخواست نسبت به لغو فرآیند اقدام نمایید(.تصویر ) 12

تصویر -22لغو درخواست

 .2در صورتی که کارشناس آموزشی دانشگاه (در مرحله بررسی اولیه درخواست و مدارک متقاضی) اعالم عدم تایید درخواس ت
نماید(.تصویر ) 13

تصویر -13عدم تایید درخواست

 .3در صورتی که کارشناس مربوطه اعالم عدم تایید نماید(.تصویر ) 14

تصویر  -14اعالم عدم تایید درخواست توسط کاربر مربوطه

.4

در صورتی که در این میان به کارتابل خود مراجعه و شماره پیگیری خود را وارد نمایید ،پیغام زیر در فیلد توضیحات به
شما نمایش داده می شود(.تصویر ) 15

تصویر -15در حال بررسی

 .5در صورتی که از نظر کارشناس مربوطه ،درخواست مورد تایید باشد(.تصویر ) 16

تصویر  -16تایید درخواست توسط کارشناس مربوطه

