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  .ستفا نمایید) IE(بر ثبت خوست خو  مرگر ینترنت کسپلو : توجه
  
  :شو برسی مو خاسامانه معرفی *

         وج اب تسخو هخگویی بپاس  ریعتس دبا ه خا سی موبر سامانه شو   هیلتس
شگیرگز  خا سی موبر هاشو شتن عملکر ختیا    نشگاهها ستانها   وم ماتوسط سا

علو  نشجویا ند  د  . یدگری باشخل م نشجویا مو یر مجموعه مدیر کل ین سامانه. 
  قطری  جونش یپ  /91,99,101,134://http    کا لینی 

ddstu/sites/ir.msrt.www://http  به  با شیسامانه خدمامو     تثب  وخ اطالع  دک-
 مرحله  کاشنا نشگا یا موسسه موشی    . نمایدهگیر یافت نمو  هزینه سیدگی  یز 

 سی موبر شو  مرحله سو  نهایتا  می نماید قد نشجو توسط شد  طالعا نسبت به کنتر
 هد گرفتخاخو سیدگی نهایی قر مو ندپر ستا.  

 مه نحو طال ثبت ئهعا مشر بصو می گر:  
 بخش :نشجو تکمیل می گر توسط.  
 مرحله:  
 صفحه  شو برسی مو خا    خوست نتخا گزینه یق متقاضی  طر نشجو  ین مرحله

مرتبط می گر.  
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 مرحله:  
به مرحله  مطالعه   صو قبو مفا  گزینه مه  نتخا پس   به سامانه تعهدنامه   متقاضی

 بعد می گر .  

  
  

مرحله سو:  
  یتوضیحات/ بخش شر. پر کر گزینه ها ستا  لزمی ست )مشخصا متقاضی فر )ین بخش 

  ست شما موثر می باشدخو سیبر  نماییدکه فکر می کنید  . نتخا  گزینه ثبت تکیمل فر  بعد
ید  صوتیکه فیلدها ین بخش  به ستی پرنمو باشید خوست شما ثبت  کدهگیر ئه می نمای

 .شو چنانچه  تکمیل گزینه ها خطایی جو شته باشد سیستم به شما پیغا خطا می هد
  .طالعا می باشد  نشا هند جبا بو(*) عالمت  :توجه
یا گریش شما موجو نمی باشد  قسمت تما با ما عال نمایید تا  سر قت نسبت چنانچه شته   :نکته

شو قد  ضافه نمو به.  
 فقط یک نشگا منتخب  هر ستا جو  نشجویا موشکد  نشکد ها فنی  حرفه :نکته

  .یحا نا موشکد  نشکد خو   نماییدکه باید  قسمت نا نشگا  گر   قسمت توض
  . قسمت مشخصا متقاضی کپی کا ملی شناسنامه  سند   صو تاهل فز گر :نکته
  . قسمت پیوست مد مد  مستندتی که  برسی مو خا موثر می باشد قر هید :نکته
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ها یجترین پیغا  عکس ها می باشد یکی  پیوست مد خطا حجم باال. 

 
  

مرحله چها:  
. کد هگیر  می شو که نشجو می بایست  حفظ  نگهد  کوشا باشد پس  ثبت طالعا لیه

 نه گزیهمچنین جهت تکمیل مرحل خوست .     یر  طریق ین کد می توند پیگیر خوست خو باشد
 ختیز مبلغیپر جهت  سامانه مشخص شد  معرفی  که حسا به شماشد نماید نتخا.  

 یا عد یافت  به هر لیل به کاشنا مو خا        صو فرمو نمو کد هگیر  :نکته
  .نشگا خو مرجعه نمایید/موسسه
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  :مرحله پنجم
ت یکبا یگر طالعا کلی شما به نمایش گذشته می شو   ین بخش قبل  پرخت هزینه ثبت خوس

  گشتگزینه با طالعا صحت عد صو   نتخا  ختنید گزینه پرمی تو ست بو صو 
نمو صال  ستخو  نتخا.  
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  :مرحله ششم
پر  میپس  ین مرحله نشا  نیکیلکتر خت خو که چه شو  سی می    ست شماست بر   مرحله

بعد  بخش پرخت هزینه مربو به خوست  سیستم خا  .باشد  یتم تکمیل  صال فر  کلیک نمائید
  کدملی کر  ست باخو بخش پیگیر  بایستی ست خوخو یگر بخشها تکمیل بر  هید شدخو

می تونید به مه فریند تکمیل فر  تکمیل  صال فره  خوهید شد که با نتخا گزینه کدهگیر  صفح
  .خوست خو بپرید
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  :هفتممرحله  
 بخش بعد ضعیت تحصیلی باید تکمیل گر ال به کر  ست همانطو که خوهید ید گزینه ها ین بخش 

 قسمت  .ستا  نمی باشند لیکن چنانچه با صحت پر گرند  فریند کا سرعت بیشتر  حاصل خوهد شد 
. ه صو فایل فشر   پیوست نماییدپیوست مد بهتر ست یزنمر  کانامه ها تحصیلی خو  ب

ین بخش ثبت گر نمایید تا نتخا  گزینه ثبت  تکمیل بخش  بعد.  
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  :مرحله هشتم
 به صو نیمسا که شما می گیر سی قربر تحصیلی متقاضی مو ضعیت نیمسالها ستخو بخش سو 

ینگونه   91گر به عنو مثا نیم سا  سا تحصیلی  نیمسا  میا  یک قم شماچها قم شما س
13911: می شو  

ها تحصیلی که گذند گر  می تو با توجه به تعد نیمسابا نتخا عالمت مثبت به تعد نیمسا ها ضافه می
ین جد ید تکمیل نمو  .یگر بخش تکمیهمانند  ها بعد ین مرحله گل بخش سو جهت ثبت نمو  زینه ثبت
  .نتخا نمایید

  

  
  :مرحله نهم

 یش حاخاصی که بر مو  که متقاضی با توجه به مشکل شخص تکمیل می گر بو خا مو بخش چها 
می پر ست به تکمیل جد شد.  

  .باشدها شر یا پایا لزمی میرنمو یکی  تایخال به کر ست که بر هرکد  مو ها خا پ
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  :مرحله هم

بخش پنجم مربط به مکاتبا مرتبط می باشد چنانچه قبل  تکمیل نمو ین خوست مکاتباتی  خصو مشکل 
 مکاتبا ین نو به ین بخش می تو  ست پذیرفته مختلف صو گانها یا ماشما با سا صو  نمو شا

شتن مکاتبا نها  سکن نمو   بخش پیوست مد مربو به مکاتبا مرتبط نها  پیوست نمو  گزینه ثبت 
  . نتخا نمایید
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  :مرحله یاهم
د  گزینه  بخش ششم ضعیت فعلی خو  با ئه مد  مستند مربو به   صو جو تکمیل می نمایی

  .ثبت  نتخا می کنید

  
  . مرحله پایانی با نتخا گزینه ثبت نهایی فریند تکمیل خوست خو  کامل نمو ید

 صوتیکه  یکی  بخش ها خطایی جو شته باشد ثبت نهایی مکانپذیر نمی باشد مگر با فع خطا مو نظر که 
 .سیستم به شما عال می نماید
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بعد  تما تکمیل خوست  فرصتهایی بعد جهت پیگیر ست  قسمت پیگیر خوست  صفحه صلی 
 قر  چه مرحله  ببینید که  نمایید پیگیر  ست خوخو نیدشی می تومو سامانه خدما.  

  
 نشجو: بخش ست  توسطخو پیگیر  

  

  
 مرحله:  

  .نشجو با  ختیا شتن کد هگیر  کد ملی می توند پیگیر خوست خو باشد
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 مرحله:  
  . ین قسمت نشجو مشاهد می نماید که خوست خو  چه مرحله  می باشد
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وست  ست برسی  نشگا یا موسسه باشد تکمیل  صال فر مکانپذیر نمی  صوتی که خ: نکته
  .باشد

بخش سو : برکا )شناساکا نینمعا سا(  
  

  
  

 مرحله:  
  . ین مرحله معانین  کاشناسا مربوطه با  ختیا شتن نا کابر  مز عبو  کاتابل مربوطه می شوند
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 مرحله:  
 شو شناساتابل کاکا  همزما نشجو بطو ثبت شد طالعا ین قسمت  مو  خا سی موبر

کند   کاتابل   میمعانین موشی نشجویی نتقا پید  پس  تایید کاشناسا به کاتابل یاست می شوند
می گر حذ شناساکا.  

  

 
 
  

 خصو خوست نشجو ) یاست معا موشی معا نشجویی(هر مانی که ستو توسط یکی  مسئولین 
ثبت گر  صا .می گر شو  طر ما  یگر مسئولین حذ تابلکا  طالعا.  


