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 به نام خدا  

 

 المللمخصوص متقاضیان بین SAORGآموزش ثبت نام و دریافت کد  سند  عنوان

 INTL-SA-05-V01 کد سند

 متقاضی پذیرش در دانشگاه سیستان و بلوچستان انسی زبانفار مخاطبین

 سرپرستی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه سیستان و بلوچستان تهیه و تنظیم

 

 

 SAORGراهنمای ثبت نام و دریافت کد 

نمایید. جهت  مورد نیاز را بر حسب اندازه و قالب تعیین شده تهیه اسنادتصویر قبل از ثبت نام الزم است 

ید. تصاویر به دقت مطالعه نمای را و دو مطالعه ویژگی تصاویر مورد درخواست، الزم است پیوست شماره یک

یرش غیرقابل های اعالم شده قابلیت آپلود رو خواهند داشت و در صورت عدم ارسال تصاویر پذبا ویژگی تنها

 نیاز را تصاویر مورد SAORGجهت دریافت کد بررسی و مردود خواهد بود. لذا حتما قبل از شروع ثبت نام 

 برحسب فایل راهنما آماده نمایید و سپس اقدام به ورود به سامانه نمایید.

  ورود به سامانه -1

تان الزم ویژه متقاضیان غیرایرانی ادامه تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچس SAORGهت دریافت کد ج

 وارد سامانه به آدرس ذیل گردید.از طریق مرورگر ترجیحا گوگل کروم است 

/http://saorg.ir:8081 

 

 بت نام است.گردد که نشان دهنده مراحل ثمشاهده میپس از اتصال به سامانه صفحه ای مشابه صفحه زیر 

 

http://saorg.ir:8081/
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 آماده سازی فرم جدید -2

ای درج اطالعات متقاضی جدید فرم را آماده سازی نموده و اطالعات افراد قبلی در صورتی الزم است بر

که از این دستگاه ثبت نام نموده اند پاک گردد و برای شخص جدید آماده گردد. مطابق تصویر زیر با 

 و سپس تایید پیغام ارسال شده فرم را آماده نمایید. Newکلیک بر روی گزینه 

 
 درج اطالعات  -3

مشابه تصویر را  Application Formو سپس  FORMSبرای شروع فرآیند ثبت نام ابتدا بر روی منوی 

  وارد مرحله درج اطالعات گردید. تاانتخاب نمایید ذیل 
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زاما به زبان فارسی الن الزم است فرم را متقاضیان ادامه تحصیل با تابعیت کشور افغانستاکه نکته مهم آنست

تکمیل نمایند و دقیقا بر اساس مشخصات درج شده در گذرنامه )پاسپورت( اقدام به ثبت اطالعات نمایید. 

لذا بر اساس گذرنامه موارد زیر را تکمیل خواست و پذیرش می گردد سبب رد در توجه نمایید هرگونه مغایرت

 نمایید.

 

 اقدام به ثبت اطالعات گردد. در صفحه دوم گذرنامه براساس راهنمای شماره های مشخص شده

 نام  -1

 نام خانوادگی -2

 یا برگ سبز تردد() Zتا  Aف وحر از حرف اول شماره گذرنامه -3

 ت گردد.ثب بیش از ده رقم شماره( برای برگ سبز الزم است یا برگ سبز تردد) شماره های گذرنامه -4

 تاریخ صدور گذرنامه به میالدی -5

 تاریخ تولد به میالدی -6

 گذرنامه درج گردیده است( صفحه اول پاییندر) یا برگ سبز تردد محل صدور گذرنامه -7

 محل تولد -8

 (ام باشدندر هنگام ثبت  ماه دارای اعتبار رنامه )گذرنامه الزم است حداقل هشتتاریخ انقضای گذ -9

 زن( –جنسیت )مرد  -10

 کشور محل تولد -11

 تابعیت  -12
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 دین و مذهب -13

 )دارای سند ازدواج و یا نکاح خط((متاهل  –)مجرد  وضعیت تاهل -14

 تعداد فرزندان در صورت تاهل   -15

 به همراه کد کشور محل سکونت(فعال و قابل دسترسی همراه یا ثابت تلفن ) 1تلفن شماره  -16

 (به همراه کد کشور محل سکونتفعال و قابل دسترسی همراه یا ثابت تلفن )  2تلفن شماره  -17

 پس از بررسی صحت اطالعات وارد شده اقدام به ثبت موقت گردد. 18و در آخرین مرحله 

 

 طالعات و سوابق تحصیلیدرج ا -4

را بر  پذیرش درخواست جهت رشته موردمقطع تحصیلی گذشته و الزم است اطالعات  در این مرحله

هرگونه مغایرت سبب رد اساس رشته های درج شده در فایل فراخوان به صورت دقیق درج نمایید. 

 گردد.درخواست می

 .(گردیدلتحصیل شده و یا میاز آن فارغ ا 31/6/1400تحصیلی )مقطعی که تا تاریخ  عآخرین مقط -1

 .لی )که از آن فارغ التحصیل و اختتام یافته است(تحصیرشته آخرین  -2

 .که در آن تحصیل نموده اید نظیر دانشگاه فاریاب و یا دانشگاه کابل نام آخرین مرکز تحصیلی -3

و دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب گردد  82کد نام دانشگاه مورد درخواست: توجه نمایید حتما  -4

به اطالعات  تنها ات وجود نخواهد داشت و هر دانشگاهیدر غیراینصورت امکان جابجایی و یا تغییر.

 .متقاضیان خود دسترسی دارد

درج  7تیک بر اساس فیلد شماره به صورت اتوما)معادل انگلسیی( نام دانشگاه مورد درخواست:  . -5

 گردد.می
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ستان مقطع مورد درخواست: مقطعی که قصد ادامه تحصیل و پذیرش آن در دانشگاه سیستان و بلوچ -6

 ی باشد.دانشگاه سیستان و بلوچستان فاقد مقطع کاردانی و رشته های مجموعه پزشکی م را دارید.

ده و رشته ای که در فایل فراخوان مشاهعنوان رشته مورد درخواست: بسیار مهم است که دقیقا  -7

نتخابی ارشته را جستجو و انتخاب نمایید. هرگونه مغایرت باعث رد درخواست و نموده اید انتخاب 

  خواهد بود. غیرقابل تغییر

 گردد. درج می 7به صورت اتوماتیک بر اساس فیلد شماره )معادل انگلسیی( رشته مورد درخواست:  -8

 این قسمت را خالی بگذارید و نیازی به درج اطالعات نیست. کد ثبت نام سازمان معرف: -9

یید تا به را انتخاب نما )تایید موقت( 10گزینه در پایان ضمن بررسی مجدد و در صورت صحت اطالعات 

 مرحله بعدی بروید.

 
 مشخصات افراد خانواده -5

و امکان برقراری هستند قید حیات نفر از اعضای خانواده که در  قسمت الزم است مشخصات دو در این

   مایید.ا وارد نرارتباط به آنها وجود دارد 

 مشخصات نفر اول:

 نام و نام خانوادگی:  به صورت کامل درج گردد

 غیر دقیق و یا الزم است به صورت کامل و دقیق وارد شود و از نوشتن کلماتی مانند آزادشغل: 

 خودداری گردد.

 ملیت:  -3

تما به صورت دقیق .. باشد که ح.این نسبت می تواند خانوادگی از جمله پدر و مادر و نسبت:  -4

 انتخاب گردد.
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 :دوممشخصات نفر 

 .نام و نام خانوادگی:  به صورت کامل درج گردد -5

 و یا غیر دقیق آزاد الزم است به صورت کامل و دقیق وارد شود و از نوشتن کلماتی مانندشغل:  -6

 خودداری گردد.

 ملیت:  -7

ه حتما به صورت دقیق این نسبت می تواند خانوادگی از جمله پدر و مادر و ... باشد کنسبت:  -8

 انتخاب گردد.

 بعد بروید. انتخاب تا به مرحله (ت)تایید موق 9ه ت اطالعات بر روی گزینصحپس از بررسی مجدد و 

 
 تکمیل پرسشنامه -6

 الزم است اطالعات پرسشنامه به صورت دقیق تکمیل گردد.  در این مرحله

 اقامت دارید نام همان شهر وارد گردد. یا سکونت و هم اکنونشهر محل سکونت: در هر شهر که در  -1

فر را وارد در غیراینصورت عدد صو در صورت اسکان در ایران کد پستی را وارد نمایید  کد پستی: -2

 نمایید.

آدرس و تلفن محل اسکان الزم است به صورت دقیق وارد شود به صورتی که به توان  آدرس و تلفن: -3

براساس آن با متقاضی ارتباط برقرار نمود و نوشتن نام شهر یا قریه و یا والسوالی به تنهایی کفایت 

 شماره تلفن حتما با کد کشور باشد. ید شامل مشخصات آدرس تکمیلی ونمی کند و با

با  الزم استپل ارتباطی با متقاضی آدرس ایمیل )پست الکترونیک( است و آدرس ایمیل:  -4

بر اساس آدرس  و دوران تحصیل ت مضاعف تکمیل گردد. پاسخ ها و سایر امور پذیرشدق

اعالم شده انجام خواهد گرفت و الزم است متقاضی به صورت دوره ای پست الکترونیک 

اشتباه و یا دریافت اطالعات برعهده متقاضی اعالمی را بررسی نموده و مسئولیت هرگونه 

 است.
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و  موده ایدنج اطالعات که اقدام به ثبت نام و در بر اساس نوع مدرک شناسایی نوع مدرک اقامتی: -5

 گزینه مناسب انتخاب گردد. ر مراحل بعدی ارسال می نمایید تصویر آنرا د

مایند و امکان ن: متقاضیان ادامه تحصیل در ایران الزاما باید از روادید تحصیلی استفاده نوع روادید -6

لی انتخاب گزینه روادید تحصیلذا  حصیل با روادید بجز روادید تحصیلی وجود نخواهد داشت.ادامه ت

  گردد.

زم در صورت استفاده از کارت آمایش به عنوان مدرک شناسایی الشماره اختصاصی کارت آمایش:  -7

 است آنرا درج نمایید در غیر اینصورت این قسمت را خالی بگذارید.

کمیل تنها متقاضیان که دارای تابعیت کشورهای عربی هستند الزم است این قسمت را ت نام جد: -8

 نمایند و سایر متقاضیان آنرا خالی بگذارند.

 آشنایاندارای ه تسهیل فرآیند ثبت نام و پذیرش در صورتی کبا توجه به یرانی: آشنایان ایرانی یا غیرا -9

مایید. در ننفر( را درج  3ساکن ایران هستید نام و نام خانوادگی تعدادی )حداقل  و اقوام ایرانی

 غیراینصورت این قسمت را خالی بگذارید.

عدی ب)تایید موقت( را انتخاب تا به مرحله  10صورت صحت اطالعات پس از بررسی مجدد گزینه در 

  .انتقال یابید

 
 ارسال تصاویر مدرک شناسایی و سوابق تحصیلی -7

و  ت شماره یک. در صورتی که پیوسالزم است تصاویر بر اساس اندازه، قالب و با دقت فراوان ارسال گردد

زم است آنرا ام قالب را مشخص نموده است را مطالعه نکرده اید الکه اطالعات تکمیلی و چگونگی انج دو

 Choose Fileبرای آپلود هر تصویر الزم است  مطالعه و تصاویر را بر همان اساس آماده سازی نمایید.

تخاب جهت متناظر با آنرا انتخاب و بر اساس آدرس ذخیره شده تصویر آماده شده آنرا آدرس دهی و ان

 آپلود نمایید.
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با ابعاد  جدید در شش ماه گذشته با حجاب اسالمی عکس شخصی JPG تصویرتصویر پرسنلی:  -1

 کیلو بایت. 50و حجم کمتر از پیکسل  400*600

مرحله  درتصویری )نظیر پاسپورت  صفحه دوم از واضح JPG قامتی: تصویرتصویر گذرنامه یا مدرک ا -2

ایت و با بکیلو  100یا هر مدرک اقامتی معتبر با حجم کمتر از  )درج اطالعات( مالحظه نمودید( 3

 .پیکسل 800*600اندازه 

 حجمو آخرین مدرک تحصیلی با حداکثر دانشنامه واضح از  JPGتصویر تصویر مدرک تحصیلی :  -3

 کیلو بایت.100

 ایت.کیلو ب100حجم با حداکثر  (Transcriptریز نمرات )تصویر واضح از رک تحصیلی : امد سایر -4

ز ابا حجم کمتر  PDFبا فرمت  شخصیسایر مدارک: بهتر است متقاضیان نسبت به ارسال رزومه  -5

 اقدام نمایند.کیلوبایت  100

  )تایید موقت( کلیک نمایید. 6بر روی گزینه  رویت تصاویر ارسالیصحت و در صورت 

 
 تایید نهایی  -8

تایید نهایی با وارد نمودن شماره تصادفی اعالم شده در سمت راست در کادر موردنظر و انتخاب 

 را دریافت نمایید. SAORGتوانید کد می
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 دریافت کد رهگیری  -9

)کد ای  شمارهتاییدیه ثبت اطالعات و در صورتی که کد را صحیح وارد نموده باشید پس از تایید نهایی 

SAORG ) کلیه  از بدون محدودیت حجم واضحالزم است آنرا یادداشت نموده و به همراه تصاویر که

سریعا ارسال از طریق پست الکترونیک شخصی خود   intl_office@usb.ac.irایمیل  آدرس مدارک به

رک به ایمیل شما تاییدیه دریافت مدادقایقی پس از ارسال  ، ارسالی دقت نماییدایمیل آدرس به نمایید. حتما 

رسال اساعت پاسخ از طرف کارشناسان مربوطه به همان آدرس الکترونیکی  48ارسال و حداکثر طی گذشت 

 تاییدیه به منزله عدم تکمیل فرآیند پذیرش است.عدم دریافت  می گردد.
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 مورد نیاز:  آماده سازی تصاویر پیوست شماره یک

ذخیره و در قالب و اندازه  JPGبا فرمت جهت آماده سازی تصاویر الزم است توجه نموده، کلیه تصاویر 

پیشنهاد می  و قابلیت آپلود وجود نخواهد داشت. نبوده مناسب باشد. در غیر اینصورت مورد قبول

نصب به صورت پیش فرض در ویندوز( ) MS Paintگردد جهت آماده سازی تصاویر از دو نرم افزار 

دانشگاه سیستان و فراخوان در وب سایت اطالعیه های )فایل نصب همراه فایل JPEG IMAGERو 

 بلوچستان قرار داده شده است( استفاده گردد.

 

 MS Paintنرم افزار  -1

 ردد.گساده استفاده می بسیار از این نرم افزار  اسکن شده های اضافی تصویرحذف قسمتجهت 

تخاب را به صورت همزمان ان windows + Rالزم است کلیدهای  Paintبرای ورود به نرم افزار 

 ظاهر گردد. Runنمایید تا منوی مربوطه

 
 Paintزار کلیک نمایید. وارد نرم اف OKرا درج نموده و بر روی  mspaintدر کادر محاوره گزینه 

ر یافتن فایل موردنظامکان آدرس دهی و  Openبا انتخاب گزینه فایل و سپس  خواهید شد.

کیفیت باال  الزم به ذکر است حتما فایل اولیه انتخابی با اعمال تغییرات را خواهید داشت. جهت

 اسکن شده باشد تا تصاویر با اندازه مناسب و دقت کافی تهیه شوند.
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عالم شده را اگی های فایل تصویر مورد نظرتان را باز نموده و قسمت های موردنظر بر اساس ویژ

نتخاب می ات مورد نیاز آنرا ماوس بر روی قسمو کشیدن  Selectانتخاب گردد با استفاده از 

افظه حم تا قسمت انتخاب شده در را از صفحه کلید میزنی CTRL + Xکنیم و سپس دو دکمه 

 ذخیره گردد.

 
انتخاب نمایید.  Noآمد آنرا را بزنید اگر پیامی مبنی بر ذخیره تصویر  CTRL + nابتدا دکمه 

می  انتخابمطابق تصویر زیر را  Propertiesفایل گزینه بر روی گزینه  در صفحه جدید حال

  گردد.

 
 .کلیک نمایید OKد اندازه های زیر را وارد نمایید و بر روی در کادر محاوره جدی
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در  نتخاب وا را از صفحه کلید انتخاب نمایید تا تصویری که در گذشته Ctrl + vاکنون گزینه 

 جدید انتقال یابد.حافظه ذخیره کرده بودید به صفحه 

 
ن کار روی الزم است آنرا ذخیره نمایید. بر ایجهت ذخیره تصویر و استفاده آن در مراحل بعدی 

انتخاب و آدرس دهی  JPEG Pictureو سپس  Save asانتخاب و سپس گزینه  fileگزینه 

 احل بعدی یعنی سایز و اندازه مناسب استفاده گردد.گردد تا از آن برای مر
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 JPEG Imagerنرم افزار  -2

ی د. فایل نصبده می گردتصاویر مورد نیاز استفاکاهش حجم  اندازه مناسب و از این نرم افزار برای

ست ابه صورت فشرده موجود در وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان فراخوان  صفحهآن در 

 کنید.که آنرا نصب و بر روی کامپیوتر خود اجرا می

 
صالح اندازه و اآدرس تصویری که نیاز به  Openگزینه نرم افزار را اجرا نموده و از منوی فایل 

 حجم دارد را پیگیری و انتخاب می کنید.
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ابتدا  .کنیم Resizeیز مورد نظر حال تصویر را مشاهده می کنید و نیاز است در ابتدا آنرا به سا

 را انتخاب می کنیم. Resizeو سپس  Imageگزینه

 
 پسسرا غیرفعال و  Lock aspect Ratioابتدا تیک قسمت  ر کادر محاوره ای مشاهده شدهد

 سپس تایید می کنیم. درج و  بر اساس نوع تصویر اطالعات را به صورت تصویر زیر

 پیکسل 600و عرض  800الف( برای گذرنامه با طول  

 
 پیکسل 600و عرض  400ب( برای عکس پرسنلی با طول 
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و  Compress به اندازه مورد قبول تغییر دهیم. برای این کار گزینهالزم است تصویر را  حال

  کنیم.می را انتخاب Compressسپس مجددا 

 
جم حمی توانید کیفیت را جابجا و با کمتر کردن آن  Qualityدر قسمت حال در پایین صفحه 

ر گذرنامه باال مشاهده نمایید. الزم به ذکر است حجم مناسب برای تصویرا در قسمت جدید فایل 

 50تصویر عکس پرسنلی زیر کیلو بایت و برای  100زیر  Transcriptو ریز نمرات آموزشی 

 باشد.کیلو بایت می

 
ذخیره  JPGبا فرمت  SAORGجهت بارگزاری در سامانه حال تصویر آماده شده را الزم است 

 کنیم.
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 ویژگی تصاویر مورد قبول -2پیوست شماره 

کیلو بایت و تصویر عکس  100الزم است زیر  Transcriptو ریز نمرات تحصیلی تصاویر گذرنامه و اسناد 

 شرح داده می شود.هریک  به صورت کاملحجم داشته باشد که  کیلو بایت 50پرسنلی زیر 

 

 :اسکن عکس پرسنلی شما بایدالف( 

 رنگی باشد. عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود. 

 با فرمت jpg یا jpeg باشد. 

  کیلو بایت داشته باشد 10کیلو بایت و بیشتر از  50حجمی معادل یا کمتر از. 

 بصورت عمودی باشد به نحوی که ارتفاع آن بیشتر از عرض باشد. 

  حداقل ارتفاع( پیکسل داشته باشد) 600حداقل عرض( در ) 400رزولوشن. 

 
  شده باشد به نحوی که با ظاهر کنونی مطابقت داشته باماه گذشته گرفته شد 6باید در. 

 دارای پس زمینه کامال یک دست و روشن باشد. 

 به نحوی باشد که صورت مستقیما روبروی دوربین قرار گرفته باشد. 

 بدون حالت خاصی در صورت و با چشمان باز باشد. 

 با لباسی گرفته شود که شما به صورت روزانه استفاده می کنید. 

 نیفرم مورد غیر از لباس های مذهبی که بصورت روزانه استفاده می شود، عکس های با لباس یو به

 .قبول نخواهد بود

 نند روسری بدون استفاده از کاله باشد. صورت باید کامال مشخص بوده و پوششهای بر روی سر ما

 .نباید بخش از صورت را پوشانده و یا بر روی آن سایه بیاندازد

  یستهدفون، دستگاههای هندزفری بی سیم و موارد مشابه در عکس مورد قبول ناستفاده از. 

 ده از استفاده از عینک در عکس مگر در شرایط خاص پزشکی قابل قبول نیست. در صورت استفا

 :عینک به دالیل پزشکی رعایت موارد زیر الزامی است

 قاب عینک نباید چشم ها را بپوشاند. 
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 و نامشخص کند عینک نباید چشم ها را محو. 

  دن شهر گونه سایه و یا رفلکس نور فالش عکاسی از روی لنز عینک که باعث نامشخص

 .چشم ها می گردد قابل قبول نخواهد بود

 ول نیست. به عکس های که از روی گذرنامه، گواهینامه رانندگی و امثالهم اسکن می شوند مورد قب

ت پایین تهیه اه و یا دستگاه های مشابه با کیفیعالوه عکس هایی که با استفاده از گوشیهای همر

 .اند رد خواهند شدگردیده

 :اسکن صفحه اول گذرنامه باید ب(

 رنگی باشد. عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود. 

 با فرمت jpg یا jpeg باشد. 

  کیلو بایت باشد 10کیلو بایت وبیشتر  100دارای حجم معادل یا کمتر از. 

  باشد دومفقط شامل صفحه. 

 بصورت افقی باشد به نحوی که عرض تصویر بزرگتر از ارتفاع آن باشد. 

  حداقل ارتفاع( پیکسل داشته باشد) 600حداقل عرض( در ) 800رزولوشن. 

 
 با کیفیت باال باشد. 

 نه تاریک و نه خیلی روشن باشد. 

 با لبه های صفحه نمایشگر موازی باشد بصورت افقی باشد به نحوی که. 

  مکن مهمه نوشته روی آن کامال مشخص باشد. هرگونه لک که باعث مخدوش شدن نوشته ها شود

 .است باعث رد شدن درخواست گردد

 پایان()                                                                                                                                    

 


