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 ه مي شود.

وضعيت   و 

پذيرش استفاد

 براي دانشجو

رين مرحله از پ

  

ك تعريف شده

خرو به عنوان آ

مدارك توانمي

رش دانشجو و

  

 مه

طعي كردن پذير

ستفاده كنيد :

دكم ك بر روي

جهت قط "جو

 از آدرس زير اس

و كليك ورد نظر
  ود.

ش نهايي دانشج

 اين پردازش ا

ه دانشجوي مو
و را بررسي نمو

پذيرش"ردازش

جهت باز كردن

مارا انتخاب ش
ذيرش دانشجو
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ربوط به 

 "ماره دانشجو

 انجام نشده 

 هر دو را 

  

ارايه شـده ك
خصات دانشجو

مرسمت راست 

شم"چپ فيلد 

ش براي آن ها

و يا "خانوادگي

  مود.

 

خصات و مدارك
تطبيق مشخ" 

شجو و عكس س

سمت چ  ي

 عمليات پذيرش

نام خا"،  "نام"

وان استفاده نم

مشخبا را   و ...)
يست بازشوي

  .يد

شده توسط دانش

 بوسيله راهنماي

نشجوياني كه

"م از فيلد هاي

مي تو "دانشجو

س،شماره ملي
، وضعيت ليعات

نماي ميكليك  

آپلود ش عكس

توان ب وجود مي

مي توان دا ده

توان هر كدامي
   

ساير اطالعات د

 خانوادگي،عكس
ت صحت اطالعا

اصالحي كليد

مربوط به چپ

 دانشجويان مو

ان پذيرش نشد

ي مورد نظر مي
د.رر استفاده ك

مشاهده س"نه

سيستم(نام،نام
ده و در صورت

و بر روي هدادر

عكس سمت چ
 باشد. مي جش

رد نظر از بين
  د.وب نم

دانشجويا چپ

 كردن راهنماي
نماي مورد نظر

دانشجو از گزين

موجود در ست 
داد  تطبيقنده
به بله تغييررا  

ع ،  چپ پنجره
ز سازمان سنج

دانشجوي مور ي
 نظر را انتخاب

سمت ماي
  ه نمود.

براي محدودتر
از راهن سپس 

ساير اطالعات د

مشخصات كاربر
ي مراجعه كنند

"ليه انجام شد

باال و در سمت
عكس ارسالي از

جستجويراي
دانشجوي مورد

ا انتخاب راهنم
ست را مشاهده

ب كه دشووجه
و كميل نموده

راي مشاهده س

كمرحله بعد، در
وسط دانشجوي
ا مشخصات اول
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ك نموده تا به 

 "تاييد شده"

ككلي وط به آن

 تا به وضعيت 

.  

مربو "ت نشده

كليك نموده 

ي مقدار باشد.

دريافت" عنوان 

"تاييد نشده"

داراينيز  "ظيفه

روي "مديريت

روي عنوان "ت

ضعيت نظام وظ

تاييد م"ستون

تاييد مديريت"

وض" بايد گزينه

س تحت ،انشجو
  ل شود.

"تي در ستون

در اين مرحله ب

هر مدرك از دا
تبديل "ت شده

ك آپلودي بايست

د كه دشووجه

ه دريافتعد از
دريافت" ضعيت

در مورد مدارك
  بديل شود.
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پذيرش 

  ود.

استفاده  

مشاهده ميت 

دانشجو را در 

" ، دكمهد شد

استفاده نمو "ش

"كان پذيرش 

رش شده است

توان وضعيت د

رت وجود)تاييد

له پذيرش مرح

امك داليل عدم 

 مورد نظر پذير

شود. ميل مي

ده وي(در صور
  

 مدرك جديد

مشاهده د"ينه

دانشجويي بر

تبديل "ش شده

ك بارگذاري شد
ود.ش نهايي نم

ايجاد" گزينه

مي توان از گزين

د پيغامي مبني

پذيرش" حالت

و مدارك دشت
د نظر را پذيرش

جو مي توان از

ذيرش نهايي م

قيت آميز باشد

يت دانشجو به
  د.مو

دريافتدانشجو
دانشجوي مورد

ديد براي دانشج

ذل بودن كليد پ

ش دانشجو موفق

پردازش، وضعي
جو مشاهده نم

مام مدارك از د
توان دده و مي

دن مدرك جد

اليل غير فعال

عمليات پذيرش

مليات در اين پ
ت جامع دانشج

س از اينكه تم
فعال شد "هايي

راي اضافه نمود

شاهده دراي م
  مود.

در صورتي كه ع
  شود.

س از اتمام عم
ردازش اطالعات
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