باسوِ تعالی

دستَرالعول ٍ بزًاهِ سهاًی ثبت ًام اس پذیزفتِ ضذگاى آسهَى سزاسزی ( 6931کارضٌاسی)
تا ػزض تثزیک ،تِ اعالع پذیزفتِضسگاى گزاهی هیرساًس ثثتًام ٍ تطکیل پزًٍسُ زر زٍ هزحلِ ،ثثتًام غیزحضَری
(الکتزًٍیکی ) ٍ حضَری (تحَیل هسارک) اًجام ذَاّس ضس .اس ایي رٍ تَجِ ػشیشاى را تِ ًکات هْن زر هَرز ًحَُ
ثثتًام الکتزًٍیکی ،هسارک هَرز ًیاس ،سهاى ٍ هحل تحَیل هسارک ضزٍری ٍ اًتراب ٍاحس جلة هیًوایس:
*تذکز هْن 4لغفاً قثل اس اقسام تِ ثثت ًام غیزحضَری ( الکتزًٍیکی) ،کلیِ اعالػیِّا ٍ راٌّواییّای هَجَز زر سایت
زاًطگاُ را تا زقت هغالؼِ ،هسارک السم را تْیِ ٍ سپس ثثتًام الکتزًٍیکی را اًجام زّیس ( .تزای زریافت راٌّوای ثثت
ًام ایٌجا را کلیک کٌیس).
هزحلِ اٍل :ثثتًام غیزحضَری (الکتزًٍیکی)
 -1ثثتًام الکتزًٍیکی کلیِ پذیزفتِضسگاى الشاهی است .زر غیز ایي صَرت پذیزفتِ ضسُ هٌصزف اس تحصیل تلقی ذَاّس ضس.

 -2سهاى ثثتًام الکتزًٍیکی تزاساس جسٍل ( )1عی زٍ رٍس هیتاضس.

جذٍل ( 4)6بزًاهِ سهاىبٌذی ثبتًام الکتزًٍیکی
سِضٌبِ  82ضْزیَر 31

چْارضٌبِ  83ضْزیَر 31

 -3هزاحل ثثت ًام الکتزًٍیکی:
الف ) هزاجؼِ تِ آزرس ایٌتزًتیhttp://edu1.alzahra.ac.ir/home/Default.htmزر هزٍرگز

Internet

)ً( Explorer (IEسخِ  2بِ باال)

ب) ٍارز ًوَزى ضٌاسِ کارتزی" :ضوارُ زاٍعلثی تزم ٍرٍز  "Uرهش ػثَر " :کس هلی یا ضوارُ ضٌاسٌاهِ " زر ساهاًِ

هثال :تزای ضوارُ زاٍعلثی  234567پذیزفتِضسُ زر ًیوسال اٍل (هْزهاُ)ٍ U961234567ارز ضَز.
تزای ضوارُ زاٍعلثی 234567پذیزفتِضسُ زر ًیوسال زٍم (تْوي هاُ)ٍ U962234567ارز ضَز.
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ج ) اسکي ٍ تارگذاری هسارک زر ساهاًِ گلستاى
ت) اس عزیق ساهاًِ گلستاى پززاذت ّشیٌِ صسٍر کارت زاًطجَیی تِ هثلغ  151111ریال تِ ضوارُ حساب
 21771229113115تِ ًام " زرآهس اذتصاصی هؼاًٍت ازاری ٍهالی زاًطگاُ الشّزا " تِ صَرت ایٌتزًتی
بزای استفادُ اس ساهاًِ گلستاى اس هزٍرگز " ایٌتزًت اکسپلَر ًسخِ  2بِ باال " استفادُ ًواییذ.

*تَجِ4
 -1کلیِ هسارک اسکي ضسُ تایس ضوي هغاتقت تا اصل هسارک ،تا فزهت  JPGزر فایلّای جساگاًِ تا حجن تیي
 121تا حساکثز  241کیلَتایت تِ صَرت ٍاضح ٍ ضفاف زر ساهاًِ گلستاى تارگذاری گززز.
 -2تؼس اس اتوام هزاحل ثثتًام الکتزًٍیکی چاج گَاّی پذیزش غیزحضَری اس ساهاًِ گلستاى الشاهی هیتاضس.
 -3زر صَرت ػسم ثثت ًام غیزحضَری (الکتزًٍیکی) ٍ ّوچٌیي ػسم زریافت گَاّی پذیزش غیزحضَری
(الکتزًٍیکی) ،ثثت ًام حضَری ٍ اًتراب ٍاحس اهکاى پذیز ًرَاّس تَز.
کلیِ عَاقب ًاضی اس ارسال ًاقع یا عذم غحت در هذارک هذکَر هتَجِ داٍطلب خَاّذ بَد.
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هذارک السم بزای بارگذاری در ساهاًِ4
(ارائِ اغل کلیِ هذارکی کِ در ساهاًِ بارگذاری ضذُ در رٍس ثبت ًام حضَری الشاهی است) .
■ صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ (زر صَرت زارا تَزى تَضیحات ،صفحِ آذز ًیش السم است).
■ کارت هلی (پطت ٍ رٍ زر یک فایل)
■ اصل هسرک یا گَاّی پایاى زٍرُ زیپلن هتَسغِ
■ اصل هسرک یا گَاّی پایاى زٍرُ پیصزاًطگاّی
■ ریشًوزات  3سالِ زتیزستاى ٍ ریشًوزات زٍرُ پیصزاًطگاّی تا هْز ٍ اهضای هسیز زتیزستاى یا ساسهاى آهَسش ٍ
پزٍرش
■ ػکس  3×4توامرخ تْیِ ضسُ زر سال جاری
■ کارتزگ اظْار آگاّی زاًطجَ اس هقزرات ٍ آییي ًاهِ آهَسضی (تزای زریافت کارتزگ ایٌجا را کلیک کٌیس).
■ کلیِ پذیزفتِضسگاى السم است تِ ّوزاُ تصَیز گَاّی پیصزاًطگاّی ٍ زیپلن ذَز تِ زفاتز پیطرَاى
ذسهات زٍلت هزاجؼِ ٍ تائیسیِ تحصیلی (ارسش تحصیلی) زرذَاست ًوایٌس  .رسیس زرذَاست را زر سهاى
ثثتًام الکتزًٍیکی تارگذاری ٍ اصل آى را زر سهاى ثثتًام حضَری تِ زاًطگاُ ارائِ ًوایٌس( .پذیزفتِضسگاى
هحتزم حتواً ًام رضتِ ٍ زاًطکسُ هحل تحصیل ذَز را تز رٍی فزم زرذَاست ارسال تاییسیِ تحصیلی زرج
ًوایٌس).
■ اصل هسارک ایثارگزی ( ذاظ زاًطجَیاى ضاّس ٍ ایثارگز) ارائِ آى تِ ازارُ اهَر زاًطجَیاى ضاّس ٍ ایثارگز
الشاهی است.
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ًکات بسیار هْن4
 زر صَرت هَاجِ ضسى تا هطکل زر ٌّگام ثثتًام ایٌتزًتی فقظ تا ضوارُ تلفيّای هستقین سیز تواس حاصلفزهاییس( .لغفاً ضوارُّای زیگز زاًطگاُ را اضغال ًفزهاییس .ضوارُّای زیگز پاسدگَی هطکل ثثتًام زاًطجَیاى
ٍرٍزی جسیس ًرَاّس تَز).
 سَال هزتَط تِ ٍرٍز تِ ساهاًِ ٍ تارگذاری هسارک 12188149934 سَال هزتَط تِ هقزرات آهَسضی 12188141284 سَال هزتَط تِ ًحَُ ٍاگذاری ذَاتگاُ 12188158351 ٍ 12185692449 ٍ 12185692456 سَال هزتَط تِ کارت تغذیِ ذاًن قلی پَر 12185692229 سَال هزتَط تِ گَاّی سالهت رٍاى 12188141349 ضزٍع کالسّای ًینسال اٍل ( 96-97ضٌثِ  1هْز )1396ذَاّس تَز. قاتل تَجِ پذیزفتِضسگاى ًَتت زٍم ( ضثاًِ )  :پذیزفتِضسگاى ًَتت زٍم (ضثاًِ) حتی ٍرٍزیّای تْويّنسهاى تا ثثت ًام زر ساهاًِ گلستاى ،هلشم تِ پززاذت ضْزیِ ثاتت تَزُ ٍ ضْزیِ پززاذت ضسُ پس اس تأییس
ثثتًام هستزز ًرَاّس ضس.
 زاًطجَیاًی کِ تِ ّز زلیل اس تحصیل زر ایي زاًطگاُ هٌصزف یا زر تکویل ظزفیت سایز زاًطگاُّا پذیزشهیضًَس السم است حساکثز تا ّ 3فتِ پس اس ثثتًام (تزای ٍرٍزیّای  96آذزیي هْلت  19هْز) زرذَاست
ذَز را تِ زاًطکسُ هزتَعِ اػالم ًوایٌس .زر غیز ایي صَرت تزای زاًطجَیاى رٍساًِ سٌَات تحصیل هٌظَر ضسُ
ٍ تزای اًصزاف السم است ّشیٌِ آهَسش رایگاى ذَز را پززاذت ًوایٌس ٍ زاًطجَیاى ًَتت زٍم ًیش هلشم تِ
پززاذت ضْزیِ هتغیز ذَاٌّس ضس.
 زاًطجَیاًی کِ زرذَاست هزذصی زارًس حساکثز تا  19هْز زرذَاست ذَز را تِ زاًطکسُ تحَیل زٌّس. تا تَجِ تِ ثثتًام گزٍّی ،السم است زاًطجَیاى ًَتت زٍم (ضثاًِ ) تالفاصلِ پس اس اًتراب ٍاحس ًسثت تٍِاریش ضْزیِ هتغیز ذَز اقسام ًوایٌس تا اًتراب ٍاحس آًاى قغؼی گززز.
 زاًطجَیاى ضاّس ٍ ایثارگز تزای تکویل هسارک تِ ستاز ضاّس هزاجؼِ ًوایٌس. حضَر زاًطجَیاى اس  1هْز زر کالسّای زرس الشاهی است ٍ پذیزفتِضسگاى پس اس تأییس ثثتًام زر گشارش 88ساهاًِ گلستاى هیتَاًٌس تزًاهِ ّفتگی ذَز را هطاّسُ کٌٌس.
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 زاًطجَیاى هیتایست پس اس ثثتًام الکتزًٍیکی ٍ حضَر زر کالسّا ،زر رٍسّای زرج ضسُ زرجسٍل( )2جْت تطکیل پزًٍسُ ٍ ثثتًام حضَری تِ آهَسش زاًطکسُّای هزتَعِ هزاجؼِ ًوایٌس.

هزحلِ زٍم :هزاجؼِ حضَری ٍ تطکیل پزًٍسُ
تِ اعالع تواهی پذیزفتِضسگاى (ًینسال اٍل ٍ دٍم) هقغغ کارضٌاسی ٍرٍزی 1396هیرساًس کِ تا زر زست زاضتي
اصل هسارک جْت تطکیل پزًٍسُ تزاساس حزف اٍل ًام ذاًَازگی ذَز عثق جسٍل ( )2تِ آهَسش زاًطکسُ هزتَعِ
هزاجؼِ ٍ تاییسیِ اًتراب ٍاحس زریافت ًوایٌس.

جذٍل ( 4)8بزًاهِ سهاىبٌذی ثبتًام حضَری
ضٌبِ  6هْز 31

یکضٌبِ  8هْز 31

اٍل حزف ًامذاًَازگی (الف تا ش)

اٍل حزف ًامذاًَازگی(ظ تا ی)

تارید ضزٍع کالس ّا تزای پذیزفتِضسگاى ًینسال اٍل  1هْز هیتاضس.
تَجِ :سهاى ثثتًام الکتزًٍیکی ٍ حضَری پذیزفتِضسگاى ًینسال زٍم ًیش زر ّویي تاسُ سهاًی اًجام ذَاّس ضس ٍلی
اًتراب ٍاحس ٍ ضزٍع کالس ّای ایطاى زر ًین سال زٍم ٍ هغاتق تقَین آهَسضی ذَاّس تَز.
ػسم هزاجؼِ زر هَػس تؼییي ضسُ ،اًصزاف اس تحصیل تلقی ذَاّس ضس.
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هذارک السم بزای تطکیل پزًٍذُ 4
■ تصَیزصفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ (زر صَرت زارا تَزى تَضیحات ،صفحِ آذز ًیش السم است).
■ کارت هلی (پطت ٍ رٍ )
■ گَاّیًاهِ پایاى زٍرُ پیصزاًطگاّی
■ هسرک ٍ یا گَاّی تحصیلی هتَسغِ سال ها قثل هسرک تحصیلی ٍ زٍسال ها قثل آى تزای کلیِ زاٍعلثاى اػن اس ًظام
جسیس ٍ یا ًظام قسین آهَسش هتَسغِ تا هْز ٍ اهضای هسیز زتیزستاى یا ٌّزستاى

■ ریشًوزات  3سالِ زتیزستاى
■ ریشًوزات زٍرُ پیصزاًطگاّی
■ ػکس  3×4توامرخ تْیِ ضسُ زر سال جاری
■ کارتزگ اظْار اس هقزرات ٍ آییي ًاهِ آهَسضی
■ کلیِ پذیزفتِضسگاى السم است تِ ّوزاُ تصَیز گَاّی پیصزاًطگاّی ٍ زیپلن ذَز تِ زفاتز پیطرَاى
ذسهات زٍلت هزاجؼِ ٍ زرذَاست تائیسیِ تحصیلی (ارسش تحصیلی) اس ازارُ آهَسش ٍ پزٍرش هحل
تحصیل ذَز را ًوایٌس ٍ تصَیز آى را زر سهاى ثثتًام الکتزًٍیکی تارگذاری ٍ اصل آى را زر سهاى ثثتًام
حضَری تِ زاًطگاُ ارائِ ًوایٌس( .پذیزفتِضسگاى هحتزم حتواً ًام رضتِ ٍ زاًطکسُ هحل تحصیل ذَز را تز
رٍی فزم زرذَاست ارسال تاییسیِ تحصیلی زرج ًوایٌس).
■ کلیِ زاًطجَیاى ضاّس ٍ ایثارگز اصل هسارک ضاّس ٍ ایثارگزی ذَز را تِ "ازارُ اهَر زاًطجَیاى ضاّس ٍ
ایثارگز" ٍاقغ زر ساذتواى ضْیسُ قشٍیٌی – عثقِ سَم ارائِ زٌّس.

پذیزفتِ ضذگاى هحتزم بِ هٌظَر جلَگیزی اس اتالف ٍقت ٍ تسزیع در رًٍذ ثبت ًام بزای
درخَاست تاییذیِ دیپلن ٍ پیص داًطگاّی بِ ًشدیکتزیي دفتز پیطخَاى دٍلت هحل سکًَت خَد
هزاجعِ ًوایٌذ.
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