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 راهنمای پذیرش دانشجویان  ورودی جدید  

 

 :دهید انجام ترتیب به را زیر مراحل است الزم حضوری غیر پذیرش انجام جهت گرامی دانشجویان

 

 مدارک مورد نیاز: 

 (JPG و فرمت Kb 30به حجم حداکثراسکن عکس پرسنلی )-

 (JPG و فرمت Kb 150به حجم حداکثر ) اسکن مدرک)کارت(نظام وظیفهاسکن تمام صفحات شناسنامه، اسکن کارت ملی،  -

 (JPG و فرمت Kb 150به حجم حداکثر ) اسکن مدرک کارشناسی-

 (JPG و فرمت Kb 150به حجم حداکثر ) اسکن مدرک کاردانی )برای فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته(-

به حجم حداکثر )  دانشجویانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشجو بوده اند(اسکن فرم معدل)برای آندسته از    -

150 Kb و فرمت JPG) 

 .نمایید  توجه  حتماً مدارک اسکن فرمت  و  حجم  به  لطفاً :توجه

 

 تایپ ( Internet Explorer )وب مرورگر در  ( Address Bar ) آدرس  قسمت در را edu.pooyesh.ac.ir آدرس  :اول مرحله

 ( 1شکل شماره ( .شوید  منتقل زیر  صفحه  به  تا بزنید  را ( Enter )کلید  و نمایید 

 

 1شکل شماره 



2 

 

 می شما خواسته از  امنیتی  کد  بعدی صفحه  به  ورود ( با1  شکل( نمایید  کلیک " سیستم به  ورود"دکمه   روی   مرحله دوم:

 ( 3و  2)شکل شماره نمایید. کلیک  "ارسال"دکمه  روی بر  و نمایید  وارد مربوطه  کادر در را شده  ظاهر کد  لذا شود،

 

 2 شماره  شکل

 

 

 3شکل شماره 

 

 صفحه  این در   .شوید  می  log in  صفحه وارد  زیر  شکل  مطابق کاربر، از  شده خواسته  نمایشی کد  ارسال از  بعد  :سوم مرحله

 و  کاربری  شناسه برای ملی   شماره  همراه به  )دوم  نیمسال پذیرش ( u992و   )اول نیمسال پذیرش ( u991های   کاراکتر از

   ( 4شکل( نمایید  استفاده  واژه گذر  برای نامه گذر شماره یا ملی  کد 

 

 

 

 
 4ه شمار شکل

 ملی شماره  ابتدای  به )اول نيمسال )پذیرش-1

 شناسه  برای و  کرده  را اضافه  u991 کاراکترهای 

  مثال   بعنوان  .استفاده نمایید کاربری
u9914171759 

در این مرحله چنانچه کد ملی شما با صفر شروع  

 میشود، ضروری است صفر ابتدای کد ملی ثبت نگردد

 

 نمایید  استفاده واژه گذر برای ملی  کد  از 2-

جهت ورود به   "ورود"گزینهبر روی -3

 سیستم کلیک نمایید. 

 continue to this website"بر روی گزینه 

(not recommended)"   .کلیک نمایید 
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 ( 5تغییر دهید)شکل شماره  را  خود عبور کلمه  و نام که  خواهد  می  شما از  پیغامی ارسال با سیستم  سپس مرحله چهارم:

  .نشود داده نمایش مرحله این است مکنم :توجه

 

 5ه شمار شکل

 ( 6شوید.)شکل شماره  "بورتوسط کاربرتغییر نام و کلمه ع"وارد صفحه  OKگزینه  روی  بر کلیک با

 

 6 شماره  شکل

 ( 7شوید: )شکل شماره  حضوری  غیر پذیرش  فرم وارد زیر  منوی  طریق از  مرحله  این در  مرحله پنجم:

 

 7ه شمار شکل

 ( 8 )شکل شماره  .گردد می نمایان صفحه  روی بر زیر فرم  باال مسیر انتخاب با
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 8 شماره  شکل

 .شود نمی  داده نمایش ها خانم برای  وظیفه  نظام وضعیت  تعیین  مرحله  :توجه

 

  "انتخاب"  گزینه روی  بر منظور  همین به پذیرد،  صورت شده ذکر  فرم در  که  ترتیبی به باید  مراحل تکمیل مرحله ششم:

 ( شرح مراحل به صورت زیر است:8د دارد کلیلک نمایید )شکل شماره وجو  "عملیات"ستون   در  که 

 

 که شود  ظاهر می  صفحه  روی  بر  زیر پنجره   "انتخاب"کلمه   روی  بر کلیک  با  مرحله  این در  تعیین وضعیت نظام وظیفه:-1

 (9شماره  )شکل  .نمایید  خود وظیفه نظام  وضعیت  ثبت  به  اقدام شده  گفته دستور  مطابق

 

 9شماره  شکل

  مسئولو به    کرده  انتخاب  را  نامشخص  گزینه  نبود،  شما  انتخاب  مورد   لیست  داخل  موارد  از  کدام  هیچ  که  صورتی   در نکته:  

 . نمایید  مراجعه پذیرش 

 . شوید  دانشجو می توسط  شخصی  اطالعات تایید  و  تکمیل فرم  وارد مرحله  این انتخاب  با  اول: قسمت دانشجو اطالعات-2

 (10گردد. )شکل شماره   وارد  صحیح  و کامل صورت به فرم این  اطالعات کلیه است الزم

 :باشد  ذیل  مشخصات دارای باید  پرسنلی عکس : توجه

 cm 2 * 2.5عکس برش  الف
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 kb 30 حداکثر  و kb 10 عکس حجم  حداقل )ب

 JPG حتما ها عکس سازی ذخیره  پسوند  ج(

  .است شده  داده توضیح راهنما پایان در ها عکس حجم  کردن  کم روش  : توجه

 

 10شماره  شکل

 کلیک  "بررسی تغییرات"گزینه   روی بر  ابتدا فرم  پایین در  شده وارد اطالعات تائید  و اطالعات کلیه  نمودن  وارد  از پس

بر   مبنی رنگ  پیغام سبز  که صورتی  در  .شود داده  نمایش  شما به  دارد  وجود  شده  وارد  اطالعات در اشکالی  چنانچه تا نمایید 

 این در .کنید  کلیک " اعمال تغییرات"گزینه   روی  بر باید  حال نمودید  دریافت"  ندارد وجود  عملیات انجام برای  مشکلی"

 مرحله بعدی شوید. وارد  "بازگشت"گزینه   روی  بر کلیک با و  رسیده پایان به عملیات مرحله

 (  12و    11ه  )شکل های شمار .نمایید  می مشاهده را توضیحات از ای  پاره با مرحله این تکمیل روش  زیر،  های  شکل در

 

 

 

 11ره شما شکل

 تولد محل  و شناسنامه صدور محل ثبت برای -1

عالمت   با همره را نظر  مورد شهر نام از قسمتی ابتدا 

 وارد نمایید.  "محل صدور شناسنامه"% در کادر  

 روی عالمت سوال کلیک نمایید -2
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 12ه شمار شکل

 

 

 

 

 هر  نماید و حجم اسکن ابتدا را حضوری  غیر  پذیرش  نیاز  مورد  مدارک باید  دانشجو  مرحله این در   ارسال فایل مدارک: -3

 آن ها نمایید. Uploadبه  اقدام  فرم در  شده گفته ترتیب به سپسباشد.  Kb150از  بیشتر نباید  فایل

 

 13 شماره  شکل

 
 

 

 14 شماره  شکل

 .گردد می  فعال مشاهده ستون و شده  خالی  ارسال وضعیت ستون مدارک  فایل ارسال از بعد 

 را انتخاب نمایید. "بله"گزینه   اطالعات تایید جهت -1

اطالعات   صحت بررسی  جهت  -2

بررسی  "گزینه   روی  بر  شده  وارد 

 کلیک نمایید.  "تغییرات

 اطالعات وارد ثبت  جهت-3

اعمال  "گزینه   روی  بر  شده 

 کلیک نمایید.  "تغییرات

 اطالعات وجود درثبت  خطایی که درصورتی-4

 پذیرش غیر فرم  به  بازگشت  جهت نداشت 

 نمایید کلیک گزینه این  روی  بر  حضوری 

را کلیک نماید و مدرک را ارسال نمایید.   "ارسال"گزینه    

  فایل توانید می  "ذره بین"گزینه از  استفاده با

  گزینه از  استفاده  با و  نمایید  مشاهده  را ارسالی

 .نمایید  حذف را  ارسالی فایل  "ضربدر"
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 15شکل شماره 

 پذیرش  وارد فرم  "بازگشت"گزینه   از استفاده  با نمودید  ارسال شد  داده  توضیح که ترتیبی به را خود الزم مدارک  آنکه  از پس

 .کنید  دنبال را بعدی مرحله  و شده حضوری غیر

 جدول  داخل  از  را نظر  مورد  مدرک  باید  ابتدا  داشتید  را  مدرک حذف قصد  و  داد رخ  اشتباهی  مدارک ارسال در  چنانچه   نکته: 

 .نمایید  حذف را  مدرک آن "حذف"گزینه  روی  بر کلیک با سپس و  نموده  انتخاب

 کارت شتاب دارای  کاربر  است الزم  الکترونیکی روش  به  شهریه  پرداخت برای  پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه:-4

به  انقضاء تاریخ و  CVV2 دوم، کد  رمز  دارای  باید  نظر مورد کارت ضمنا  و  بوده   پرداخت صفحه  وارد  زیر  روش  باشد 

   گردید. الکترونیکی

 

 16 شماره  شکل
  

 روی  بر پس از  و  نمایید  وارد  شده  تعبیه کادرهای  در  را  خود  شتاب کارت اطالعات  "سامانه پرداخت الکترونیکی  "در صفحه  

 نمائید.  دریافت را تراکنش  بودن  آمیز موفقیت پیغام تا کلیک نمائید  "پرداخت"دکمه 

 

 17 شماره  شکل

 انتخاب را  پرداخت های درگاه  از  یکی-2

 منتقل اینترنتی  پرداخت  صفحه به  نمایید تا

 شوید 

 قسمت این در   پرداخت  پیش  مبلغ-  1.

 شود.  می ظاهر 
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 شده اسکن های عکس حجم کاهش

 Microsoft office    مثال عنوان به  گرافیکی  افزارهای نرم از  استفاده با است زیاد شده اسکن های فایل حجم اگر

Picture Manager استفاده  با و  نموده  باز افزار نرم این با را عکس ابتدا که  صورت این  به دهید، کاهش را عکس حجم 

 .نمایید  کم  را  عکس حجم Compress Pictureگزینه  و  Edit Picture   گزینه از

 

 حجم تا نمایید  انتخاب را Documents  مثال عنوان  به  سازی  فشرده های  گزینه  از  یکی  شود می باز  که جدیدی  بخش در

 تصویر حال   .نمایید  کلیک   را  OKدکمه   سپس .برسد  سیستم  در  ها فرم  برای  شده  تعیین  مقدار  به  و  یابد  کاهش عکس

 .نمایید  ذخیره جدید  نام با را جدید 

 شوند.  نمی داده  نمایش سیستم در صورت این غیر  در زیرا گردند  ذخیره  JPG فرمت با باید  حتما ها عکس :توجه


