
 

موجود در سمت راست بالای صفحه یا  گزینه ثبت نام بر روی صفحه اصلی سایت، از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان و از

 (1)تصویر  .کلیک نماییدگزینه ثبت نام موجود در بخش ثبت نام وسط صفحه، 

 
 ، ثبت نامنمایش پورتال-1 یرتصو

با قوانین گفته شده موافق "با انتخاب گزینه مطالعه و پذیرش قوانین، صفحه قوانین و مقررات را نمایش می دهد. پس از ، سیستم

 (2)تصویر  .ادامه فرم به شما نمایش داده می شود "هستم



 
 نمایش قوانین و مقررات ثبت نام -2 یرتصو

نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، شماره موبایل، پست فیلد های  ،"با قوانین گفته شده موافق هستم"با انتخاب گزینه 

اره دار توجه داشته باشید که موارد ست. که در فرم ثبت نام به شما نمایش داده شده است را تکمیل نمایید الکترونیک و رمز عبور

 ( 3. )تصویر اجباری می باشند

 موارد زیر را برای تکمیل فیلدها در نظر داشته باشید:

  باید معتبر بوده و ده رقم باشد ی. کد ملنماییددر فیلد کد ملی فقط عدد وارد. 

  باشد. 9رقم بوده، عدد اول آن صفر و عدد دوم آن  11شماره موبایل باید 

  عنوان نمونه ه باشد. بپست الکترونیک باید معتبرdaneshjoo@gmail.com ، توجه داشته باشید که ایمیل وارد شده از

 طرف شما، همان راه ارتباطی با شما خواهد بود.

  کاراکتر بوده و عدد باشد. 8رمز عبور و تاییدیه رمز عبور نیز باید حداقل 

همراه و ایمیل شخصی خود در سامانه ثبت نام نمایید. اطلاع رسانی های بعدی و همچنین ورود به سامانه، لازم است با شماره 

 .براساس اطلاعات اولیه وارد شده توسط متقاضی انجام می شود

 



 
  اولیه فرم ثبت نام مرحله نمایش -3 یرتصو

تماس، به صورت سیستمی با شما تماس گرفته می شود و کد فعال سازی برایتان خوانده با کلیک بر روی کلید پس از تکمیل فرم 

این مرحله به جهت صحت سنجی شماره  می شود. همچنین با کلیک بر روی کلید پیامک، کد فعال سازی به شما، پیامک می شود.

 (4تصویر ) موبایل وارد شده توسط شما، تعریف شده است.

 

 انتظار جهت ورود کد فعال سازی تماس -4 یرتصو

دقیقه می باشد. در  5ارسال کد، تماس یا کلید از لحظه زدن کلید  زمانی وارد نمودن کد فعال سازی،مهلت لازم به ذکر است که 

 سیستم پیغام خطای زیر را نمایش می دهد:تعیین شده،  یصورت اتمام مهلت زمان

 (5تصویر )ی قبلی منقضی شده است، لطفا مجددا اقدام به دریافت کد نمایید. کد فعال ساز



 

 دقیقه بعد از ارسال 5 انقضای کد فعال سازی پیامک، -5 یرتصو

به وده و نسبت کلیک نم ارسال کد کلید تماس یامجددا بر روی در صورت گذشت زمان و منقضی شدن کد ارسالی، لازم است 

کد امنیتی را وارد کرده و بر روی کلید ارسال کلیک ها در انتکد فعال سازی را وارد نمایید و دریافت کد فعال سازی، اقدام نمایید.

 کنید.

ثبت نام با کد ملی تکراری، پیغام خطای مربوطه در بالای صفحه نمایش داده می شوند. در این حالت لینک به صفحه  صورتدر 

 (6بازیابی رمز عبور در دسترس است و از این طریق می توانید رمز عبور نام کاربری موجود در سیستم را بازیابی نمایید. )تصویر 

 

 کردن کد ملی تکرارینمایش اخطار در صورت وارد  -6 یرتصو

و موارد  سیستم از ثبت درخواست جلوگیری می کنددر اطلاعات ورودی  و وجود مغایرتهای اجباری در صورت خالی بودن فیلد

 (7تصویر ) .خطا را در بالای صفحه نمایش می دهد



 

 وارد نکردن فیلد های اجبارینمایش اخطار در صورت  -7 یرتصو

نام کاربری )همان کد ملی وارد شده شما می باشد( و رمز عبور )تعیین شده توسط شما( به آدرس پست پس از انتخاب کلید ارسال، 

 (8)تصویر  الکترونیک شما )آدرس پست الکترونیک وارد شده توسط شما( ارسال می گردد.

 

 بت نام موفق متقاضی در پورتالث -8 یرتصو

بعدا  می توانید ،در غیر اینصورت اقدام نمایید، پروفایل خودهمان لحظه نسبت به تکمیل می توانید در در صورتی که بخواهید  شما 

تکمیل عه به پورتال، جهت توجه داشته باشید که در صورت عدم مراج اقدام نمایید.نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست 

 ماه، حساب کاربری شما باطل شده و از بین می رود. 1، پس از مدت اطلاعات



شما با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، می توانید به پورتال مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نامی خود و 

 .گذراندن مراحل تکمیلی ثبت نام اقدام نمایید



 مدارک الزم برای تکمیل مشخصات در سامانه:

ریال در صورت نیاز به  350.000فیش  -6مدرک تحصیلی قبلی   -5مدرک نظام وظیفه )کارت یا تصویر معافیت تحصیلی(    -4  3*4عکس  -3شناسنامه   -2ملی   کارت  – 1

 .کمیسیون استان

 دانشجوی عزیز پس از ثبت نام در سامانه 

 گزینه ویرایش پروفایل را بزنید 

 این صفحه هستم را انتخاب نمایید. در این قسمت گزینه مایل به ویرایش اطالعات   مشخصات درخواست کننده(()) :قسمت اول

 نام انگلیسی: نام خانوادگی انگلیسی:  )خیلی مهم( پست الکترونیک:  )خیلی مهم( یل: حال تابعیت: ایرانی کدملی:      تاریخ تولد:       نام:     نام خانوادگی:     شماره موبا

    ((اطالعات تکمیلی)): قسمت دوم

 نظام وظیفه:     نام پدر:   شماره شناسنامه:     سریال شناسنامه:      وضعیت تاهل:     جنسیت:     وضعیت شاهد و ایثارگر:      وضعیت 

انشگاه مراجعه و تصویر معافیت تحصیلی حال آپلود مدرک نظام وظیفه: اگر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دارید که آپلود کنید و اگر از معافیت تحصیلی استفاده می کنید به د

 . خود را دریافت کرده و پس از اسکن آپلود نمایید

 کارت ملی را آپلود نمایید. و تصویر شناسنامه و 3*4سپس عکس 

 اسکن نموده و آپلود نمایید.   pdfو اگر از یک صفحه بیشتر بود با فرمت   jpgدقت کنید اگر مدارک درخواستی یک صفحه ای بود با فرمت 

 ((مشخصات اطالعات مقاطع تحصیلی: ))سومقسمت  

 برای شما فعال نمی شود. ،در منوی خدماتگزینه درخواست کمیسیون وارد کنید ص یا ناقمهمترین قسمت اینجاست که اگر مشخصات مقاطع تحصیلی را اشتباه 

 کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته یکی از مقاطع: را درست انتخاب کنید: خود حتما مقطع تحصیلی 

شاغل به تحصیل را انتخاب  ،حصیلیاگر دانشجوی مقطع کاردانی پیوسته یا کاردانی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته می باشید، پس از انتخاب مقطع تحصیلی خود در منوی وضعیت ت

 ا پر کنید.کرده و مابقی مشخصات ر

 در گزنه وضعیت تحصیل دانش آموخته را انتخاب و مدرک کاردانی را پس از اسکن آپلود فرمایید.کاردانی را پرنموده  مقطعطع کارشناسی ناپیوسته می باشید، ابتدا مشخصات اگر مق

 تان باشد که اینجا وضعیت تحصیلی را شاغل به تحصیل انتخاب نمایید.سپس گزنه اضافه را زده و مشخصات کارشناسی ناپیوسته را وارد نمایید. یاد

 سی ارشد ناپیوسته را وارد نمایید.نامقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشید، ابتدا مقطع کاردانی، سپس گزنه اضافه و مقطع کارشناسی ناپیوسته و در نهایت مشخصات مقطع کارش گرا

 موزش دانشگاه سوال فرمایید.که تاریخ شروع به تحصیل و پایان تحصیل در مقاطعی که گذراندید یا در حال تحصیل هستید بسیار مهم است در صورتی که اطالع نداشتید از آدقت کنید 

رشته را نوشته و جستجو کنید( گرایش: اگ رگرایش نداشت گزنه گرایش کاشمر    نام رشته: ) قسمتی از نام  -نوع دانشگاه: غیرانتفاعی    نام دانشگاه: موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی

 ندارد یا گزینه همه گرایش ها را انتخاب کنید.

 سیتم آموزشی: حضوری      نوع دوره: غیرانتفاعی    تاریخ شروع به تحصیل: )از دانشگاه قسمت آموزش سوال شود(  

 ((تایید نهایی: ))چهارمقسمت 

 صحت اطالعات وارده را تایید می نمایم، کد امنیتی را وارد کرده و گزینه ارسال را بزنید.با انتخاب گزنه 

 اگر تمامی موارد خواسته شده را صحیح وارد کرده باشید، پیام زیر به شما نمایش داده می شود:

درخواست و دریافت کد رهگیری،  اطالعات شما در سامانه با موفقیت ثبت گردید. تا زمانیکه کد رهگیری دریافت نکرده اید، هیچ درخواستی برای شما ثبت نشده است. جهت ثبت)))

 .در منوی خدمات خدمت مورد نظر خود را انتخاب و فرم مربوطه را تکمیل نمایید

 .(((طور کامل وارد نماییددر صورتیکه در منوی خدمات، گزینه مورد نظر شما ظاهر نمی شود، به بخش ویرایش پروفایل مراجعه نموده و اطالعات مقاطع تحصیلی خود را ب

 اب کنید.حاال به منوی خدمات رفته : و تب اداره کل دانشجویان داخل را انتخاب کنید . حال تب کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل را انتخ

 



 افق هستم را انتخاب نمایید.  گزینه بعدی :    شماره تماس را وارد نمایید و مابقی اطالعات درخواستی را تکمیل نمایید.گزینه با قوانین گفته شده مو

ید به رتیکه پرونده شما باموضوع درخواست را انتخاب کنید.    آدرس خود را درج کرده و توضیحات درخواست خود را بنویسید. مدرک نظام وظیفه را پیوست کرده و در صو

بنام عواید اختصاصی  425299611ریال به حساب شماره  350.000مبلغ )) ریال را پیوست کنید. 350.000فیش واریزی به مبلغ  )از دانشگاه سوال کنید( کمیسیون استان ارسال گردد

نموده و اصل فیش پرداختی را پس از اسکن و بارگزاری در سامانه به آموزش دانشگاه تحویل وسی مشهد نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه فرد

 .((نمایید

 در نهایت کد رهگیری برای شما صادر می شود.

 
 منوی کارتابل لیست درخواست های شما، نمایش داده می شود.با مراجعه به 

 ر کمیسون موارد خاص بررسی شده و نتیجه برای شما اعالم گردد. ا دمنتظر بمانید تا پرونده شم

 شما بررسی شود.  ریال به صورت آنالین پرداخت نموده تا مرحله نهایی پرونده 110.000قبل اعالم رای کمیسیون در منوی کارتابل شما پیامی می آید که مبلغ 

 
 می توانید از منوی گزارش پرداخت، پرداخت خود را مشاهده فرمایید.

 
 رای نهایی شما به کارتابل شما ارسال خواهد شد.

 

 با تشکر

 اداره آموزش جهاددانشگاهی کاشمر


