
اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس داًشجَیاى ٍ اص سشتشگ خذهات، تخش اهَس داًشجَیاى غیش ایشاًی سا اًتخاب کشدُ ٍ سپس دس ایي 

 (1)تصَیش .ًواییذکلیک  خاًَادُ یاداًشجَ  یلیتحص یذصذٍس سٍادقسوت جْت ثثت دسخَاست تش سٍی 

 

 ومایش پًرتال-1 یرتصً

 سیستن فشم فشآیٌذ سا هشحلِ تِ هشحلِ تِ ّوشاُ ساٌّوای هٌذسج دس تاالی صفحِ تِ شوا ًوایش هی دّذ.

ا کلیک تش سٍی دکوِ ت سا تِ شوا ًوایش دادُ ٍ دس صَستی کِ گضیٌِ تا قَاًیي گفتِ شذُ هَافق ّستن سا اًتخاب ًواییذ سیستن فشم

 (2)تصَیش تِ شوا ًوایش دادُ هی شَد. خاًَادُ یاداًشجَ  یلیتحص یذصذٍس سٍادفشم  تعذی،



 

 مًافقت با قًاویه گفتٍ شذٌ-2 یرتصً

هَاسد ستاسُ  ًواییذ.کشدُ ٍ تصاٍیش خَاستِ شذُ سا تاسگزاسی  ٍاسدسا  تاشذ هی کٌسَلی اطالعات شاهل کِ سا دسخَاست اطالعات

 (3)تصَیش داس اجثاسی هی تاشٌذ.



 

 عات تًسط متقاضیتکمیل اطال-3 یرتصً



 (4)تصَیش سپس تِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ تش سٍی دکوِ اسسال کلیک کٌیذ.

 

 سًال امىیتی-4 یرتصً

اجثاسی تا پیغاهی دس تاالی صفحِ هَاجِ هی شَیذ ٍ سیستن اص ثثت دسخَاست جلَگیشی هی دس صَست خالی تَدى فیلذ ّای 

 (5کٌذ.)تصَیش 



 



 ومایش اخطار در صًرت يارد وکردن فیلذ َای اجباری -5 یرتصً

است ّش فیلذ هی تایست تصَست صحیح ٍاسد شَد ٍ دس صَست دسست ٍاسد ًکشدى آًْا سیستن پیغام خطای هٌاسة سا  شالصم تِ رک

 (6)تصَیش  تِ شوا ًوایش هی دّذ. تشای هثال تاسیخ تَلذ فشصًذ ًثایذ اص تاسیخ )شوسی( سٍص جاسی تضسگتش تاشذ.



 

 صحیح يارد وکردن فیلذَاومایش اخطار در صًرت  -6 یرتصً



 

اًکی خَد سا ًوایش دادُ هی شَد کِ هی تایست اطالعات کاست ت ی جْت پشداخت هثلغ رکش شذُ تِ شوادسگاُ تاًک ،پس اص اسسال

 (7ٍاسد ًواییذ.)تصَیش 

 

 درگاٌ پرداخت الکتريویکی-7 یرتصً

 (8ی سا ًضد خَد ًگاُ داسیذ.)تصَیش هتي صیش تِ شوا ًوایش دادُ هی شَد. شواسُ پیگیش دس صَست هَفق تَدى تشاکٌش



 

 ومایش کذ پیگیری-8 یرتصً

)تصَیش فشاّن هی ًوایذ. اى سفع هشکل ٍ سعی هجذد سا تشایتاىًوایش دادُ ٍ اهک صیش سادس صَست ًاهَفق تَدى تشاکٌش سیستن پیغام 

9) 

 

 ومایش اخطار تراکىش وا مًفق-9 یرتصً

اص طشیق پَستال ساصهاى اهَس  جْت هشاجعِ تِ پَستال، تشای هشاّذُ ٍضعیت خَد اقذام ًواییذ.تا دسیافت پیاهک یا ایویل 

 (11استاتل سا اًتخاب ًواییذ.)تصَیش کداًشجَیاى سشتشگ 

 

 کارتابل شخصی-10 یرتصً

تا تَجِ تِ سًٍذ فشآیٌذ، دسخَاست تشسسی شذُ تا عٌاٍیي صیش دس کاستاتل شوا قشاس هی گیشد دس ّش یک اص حاالت شوا قادس تِ 

 ٍیشایش اطالعات هشتَطِ هی تاشیذ.

یذ.سپس تش سٍی ٍ تا تَجِ تِ تَضیحات رکش شذُ جْت اداهِ فشآیٌذ اقذام ًوای دس قسوت جستجَ کذ پیگیشی دسیافتی سا ٍاسد

 .شواسُ پیگیشی کلیک کٌیذ

 (11دس صَستی کِ کاسشٌاس هشتَطِ اعالم ًیاص تِ تاصتیٌی ًوایذ.)تصَیش  .1



 

 ومایش يضعیت فرآیىذ-11 یرتصً

سَال اهٌیتی تِ اص ٍیشایش اطالعات خَاستِ شذُ پس  دس قسوت تَضیحات اقذام ًواییذ. جْت ٍیشایش اطالعات خَاستِ شذُ

 (12تصَیش پاسخ دادُ ٍ تش سٍی کلیذ تشٍصسساًی کلیک کٌیذ.)



 

 بريزرساوی -12 یرتصً



 (13دس صَستی کِ کاسشٌاس هشتَطِ دسخَاست اسسالی سا سد ًوایذ. کِ دس ایي صَست فشآیٌذ خاتوِ هی یاتذ.)تصَیش  .2

 

 يضعیت فرآیىذ ومایش -13 یرتصً

هشاجعِ تشای دسیافت ٍیضا تِ ٍصاست اهَس خاسجِ دس صَستی کِ کاسشٌاس هشتَطِ دسخَاست سا تاییذ ًوایذ شوا هیثایست -3

 (14ًواییذ.)تصَیش 

 

 ومایش يضعیت فرآیىذ -14 یرتصً

 (15ٌذ اقذام ًواییذ.)تصَیش فشآی گضیٌِ لغَ دسخَاست ًسثت تِ لغَّوچٌیي هی تَاًیذ تا اًتخاب 

 

 

 لغً درخًاست-11 یرتصً

 


