راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398
سامانه پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال  1398يک سامانهي مبتني بر حساب
کاربري است .بدين معني که هر يک از مراجعه کنندگان از طريق حساب کاربري خود قادر به دسترسي به خدمتهاي
پيشبيني شده از قبيل ثبتنام ،ويرايش اطالعات و همچنين مشاهده اطالعات ثبتنامي خود خواهند بود.

شکل 1
بطور کلي سامانه مذکور داراي دو نوع کاربر مهمان و عضو است:
 -1کاربر مهمان :داوطلب با مراجعه به صفحه اصلي سامانه با کليک بر روي لينک ثبت نام جدید (شکل ا) ،به عنوان
کاربر مهمان ميتواند وارد سامانه شود .شايان ذکر است کاربر مهمان در حساب کاربري خود تنها امکان دسترسي
به خدمت ثبتنام جديد را دارد (شکل  .)2چنانچه داوطلب بر روي لينک ثبتنام جدید کليک نماييد ،وي وارد
مرحلهي ثبتنام در سامانه خواهد شد.
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شکل 2
 -2کاربر عضو (داوطلب پذيرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي)  :هر يک از کاربران مهمان پس از ثبتنام و
دريافت شماره پرونده و کد پيگري ثبتنام ميتوانند به عنوان کاربر عضو وارد سامانه شوند .بدين معني که اين
داوطلبان از طريق لينک ورود به سیستم (شکل ا) به دو روش نمايش داده شده در شکل  3امکان ورود به حساب
کاربري خود را خواهند داشت.

شکل 3
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کاربر عضو در حساب کاربري خود با کليک بر روي لينکهاي ويرايش ثبتنام و مشاهده اطالعات ثبتنامي به
ترتيب امکان ويرايش اطالعات ثبتنامي و مشاهده و چاپ اطالعات ثبتنامي خود را خواهد داشت (شکل .)4

شکل 4
ضمناً داوطلب در حساب کاري خود امکان مشاهده عکس ،برخي از اطالعات کليدي ثبتنام و پيامهاي مختلفي
نظير تعداد ويرايش و وضعيت ثبتنام را دارد (شکل  .)4گفتني است وضعيت ثبت نام داوطلب داراي ميتواند
حاالت ذيل باشد:
 عادی :بدين معني که ثبتنام داوطلب قطعي بوده و امکان ويرايش و مشاهده اطالعات براي وي فراهم
است.
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 در حال بررسی پرونده :بدين معني که پرونده داوطلب براي پذيرش در کد رشته محلهاي انتخابي در
حال بررسي ميباشد .در اين حالت داوطلب فقط مجاز به مشاهده و چاپ اطالعات ثبتنامي خود خواهد
بود.
 حذف :بدين معني که اطالعات ثبتنامي داوطب تکراري است .در اين حالت داوطب به عنوان داوطلب
متخلف شناخته ميشود و امکان ويرايش اطالعات ثبتنامي و همچنين مشاهده و چاپ اطالعات ثبتنامي
از وي سلب ميشود.
تذکرات:
 چنانچه داوطلب شماره پرونده و يا کد پيگيري ثبت نام خود را فراموش کرده باشد با کليک بر روي لينک ورود به
سیستم وارد صفحه قبال ثبت نام کردهام ميشود .سپس از طريق لینک شماره پرونده یا کد پیگیری خود
را فراموش کرده ام ميتواند وارد صفحه بازیابی اطالعات اصلی شود (شکل .)5

شکل 5
پس از آن با وارد کردن کد ملي يا کد اتباع (براي داوطلبان غير ايراني) و همچنين شماره تلفن همراه ثبت شده
در مرحله ثبتنام خود و سپس با وارد نمودن کد بازيابي ارسال شده از طريق پيامک به شماره تلفن همراه ثبت
شده ،قادر به بازيابي شماره پرونده و کد پيگري ثبتنام خود خواهد شد.
 در هر لحظه و از طريق يک مرورگر ،تنها يک کاربر امکان استفاده از سامانه را خواهد داشت .در واقع چنانچه
کاربري از طريق يک مرورگر وارد حساب کاربري خود شده باشد ،در صورتيکه کاربري ديگري در همان زمان تالش
نمايد وارد سامانه شود ،سيستم با نمايش پيام مناسب جلوي وي را خواهد گرفت .شايان ذکر است براي اينکه کاربر
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دوم بتواند وارد سامانه شود ،کاربر اول ميبايست از طريق لينک خروج از سيستم که در حساب کاربرياش وجود
دارد از سيستم خارج شده باشد.
اما همانطور که در ابتدا به آن اشاره کاربران سامانه در حساب کاربري خود به خدمتهاي ذيل دسترسي خواهند داشت:
 -1ثبتنام جدید:
مرحله  :1در اين مرحله نياز است که داوطلب تصوير مربوط به خود را بارگزاري نمايد بدين منظور با استفاده از دکمه
" "Browseعکس داوطلبي خود را از روي دستگاه انتخاب نموده و سپس بر روي گزينه "ارسال عکس" کليک نمايد.
با اين کار ،عکس در صورت مناسب بودن بر روي صفحه قابل نمايش خواهد بود (ارسال عکس ممکن است با توجه به
سرعت اينترنت مدتي زمانبر باشد) .پس از بارگزاري تصوير ،داوطلب ميتواند عکس ارسالي خود را مشاهده نموده و با
کليک کردن بر روي دکمه "تاييد و ادامه" وارد مرحله بعد (اطالعات فردي و آزمون) شود( .شکل )6

شکل 6
مرحله  :2در اين مرحله ،نياز است که داوطلب با توجه به دفترچه راهنماي ثبت نام اطالعات فردي و آزموني خود را
وارد نموده و سپس بر روي دکمه "تاييد" کليک نمايد(.شکل )7
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شکل 7
مرحله  :3در صورت تکميل درست اطالعات در مرحله قبل ،صفحه ايي شامل اطالعات فردي و آزموني داوطلب در
اين مرحله قابل مشاهده خواهد بود .و داوطلب با کليک بر روي گزينه "چاپ" امکان پرينت اين اطالعات رو خواهد
داشت و يا با انتخاب دکمه "بازگشت به ميزکار" امکان بازگشت به ميزکار فراهم خواهد شد(.شکل )8
 -2ویرایش ثبتنام:
در صورتي که داوطلب قبالً در سيستم ثبت نام نموده باشد مراحلي همانند مراحل ثبتنامي طي خواهد شد با اين
تفاوت که در مراحل ثبت نامي ،فرم ثبت نام با اطالعاتي که قبالً داوطلب وارد نموده پر شده و داوطلب امکان ويرايش
اين اطالعات را خواهد داشت.
 -3مشاهده اطالعات ثبت نامی :همان مرحله سوم مربوط به خدمت ثبتنام جديد است.
تذکرات:
 ثبت نام شما در سيستم در صورتي تکميل شده است که در مرحله سوم ثبت نام "کد پيگيري ثبت نام" و
"شماره پرونده" را دريافت کرده باشيد.
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شکل 8
 داوطلب بايد به اين نکته توجه نمايد که هر مرحله از مراحل ثبت نام ("بارگزاري عکس" و "ثبت يا ويرايش
اطالعات") داراي محدوديت  30دقيقه ايي است (با توجه به اين نکته توصيه ميشود که داوطلب اطالعات ثبت
نامي خود را پيش از ثبت نام آماده نمايد) .بديهي است پس از پايان  30دقيقه ،داوطلب بطور خودکار به ميزکار
حساب کاربري خود هدايت خواهد شد .لذا براي ثبتنام ميبايست کليه مراحل را از ابتدا انجام دهد.
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 در هر مرحله ثبتنام و يا ويرايش اطالعات ثبتنامي داوطلب مجاز به استفاده از دکمه "بازگشت" مرورگر خود
نميباشد.
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