
 
 

 باسوِ تعالی

 دٍلتی ٍ پشدیسخَابگاُ  گشٍّی دسخَاست ساٌّوای
(98)هْش98-99  اٍلبشای ًیوسال  گلستاى جاهع سیستن طشیق اص اًتخاب ّن اتاقی ٍ اًتخاب خَابگاُ پیطٌْادی

 سیستن طشیق اص قبال کِ خَابگاّی هجاص سٌَات داسای غیشبَهی ٍ سٍصاًِ داًطجَیاى کلیِ

 اهَس هذیشیت تاییذ هَسد آى دسخَاست ٍ ًوَدُ ثبت سا خَد خَابگاُ خَاست دس گلستاى جاهع

 ّن اًتخاب دس تحػیلی هقطع سعایت با تَاًٌذهی ،)ضکل صیش( است گشفتِ قشاس ّا خَابگاُ

( دکتشی با دکتشی اسضذ، کاسضٌاسی با اسضذ کاسضٌاسی کاسضٌاسی، با کاسضٌاسی) اتاقی

 .ًوایٌذ ماقذا 98-99  تحػیلی سال اٍل الوسًی بشای خَابگاُ گشٍّی دسخَاست بِ ًسبت

 

 سشگشٍُ تَسط گشٍُ اعضای ثبت ٍ پیطٌْادی خَابگاُ ثبت گشٍّی، ثبت ساٌّوای

 صیش هسیش عشیك اص گلستاى جاهغ سیستن تِ ٍسٍد اص پس ٍ اًتخاب سشگشٍُ ػٌَاى تِ ًفش یک است الصم اتتذا دس

 تظَست اػضا اص کذام ّش سپس ًوایذ، خَد گشٍُ اػضاء ثثت ٍ پیشٌْادی خَاتگاُ ثثت، گشٍُ ثثت تِ الذام

 .ًوایٌذ تاییذ سا خَد ػضَیت ٍ شذُ سیستن ٍاسد جذاگاًِ

ْا دس خظَص ٍاگزاسی کاسشٌاساى اداسُ اهَس خَاتگاّتزکش هْن: دس طَست ػذم تشکیل گشٍُ، اتاق ثثت ًشذُ ٍ 

 اتالْای هَجَد الذام خَاٌّذ کشد.  

 خَابگاُ گشٍّی دسخَاست              اتاق هکاًیضُ اختػاظ ٍ خَابگاُ گشٍّی دسخَاست            خَابگاُ            داًطجَیی

 

 ّایُخَابگا قبَل قابل خَابگاّْای ٍ ظشفیت

 خَاّشاى

 ّایخَابگاُ قبَل قابل ّای خَابگاُ ٍ ظشفیت

 بشادساى

 1ُ خَاتگاُ کَثش ًفش 5 ّای اتاق :99کاسضٌاسی .1

 .3ٍکَثش 

 2خَاتگاُ کَثش  ًفشُ 5 ّای اتاق: اسضذ کاسضٌاسی .2

 .ٍاحذی( 6خَاتگاُ  هحسٌی ) : دکتشی .3

 .ّای ٍیالیی ٍ هْواًسشاخَاتگاُ:69کاسضٌاسی .4

ٍ سایش داًطجَیاى کاسضٌاسی  69 کاسضٌاسی.5

ششٍع خَاّذ  55/50/89گشٍّثٌذی اص تاسیخ : ٍاجذ ضشایط

 شذ.

ٍ  تشادساى 1خَاتگاُ  ًفشُ 4 ّای اتاق : کاسضٌاسی .1

 .تشادساى 3عثمِ ّوکف خَاتگاُ 

 4خَاتگاُ  ًفش4ُ ّای اتاق ذ:اسض کاسضٌاسی .2

 .3تشادساى ٍ عثمِ اٍل خَاتگاُ 

 2خَاتگاُ اٍل عثمِ  ًفشُ 4 ّای اتاق :دکتشی .3
 .تشادساى

 اص پس ٍ هشخض سا اػضاء تؼذاد ٍ اتاق ظشفیت ُ،شذ رکش پشداصش تِ شذى ٍاسد اص پس گشٍُ ًوایٌذُ: گشٍُ تعشیف -1

"تغییشات اػوال"دکوِ سٍی تش آى "ًام تِ فیلذی، دس تغییشات اػوال اص پس کِ شَد تَجِ. ًوایذ هی کلیک   شواسُ 

 ػولیات تشای ٍ شذُ داشتدیا شواسُ ایي است الصم. شَد هی ظاّش شذُ ثثت گشٍُ شواسُ فشم، تاالی دس" گشٍُ
 .شَد دادُ لشاس گشٍُ اػضای اختیاس دس تؼذی

 
 

 داًطجَیاى بیي اص ٍ هکاًیضُ بػَست اتاق، ظشفیت اص کوتش اعضاء تعذاد اًتخاب غَست دس: 1تزکش

 .ضذ خَاّذ ظشفیت تکویل گشٍُ فاقذ

"اػضاء پزیشش" طفحِ صیش ٍاسد هٌظَس ایي تشای: گشٍُ اعضای ثبت -2 " سٍی تش ٍ شذُ  " ایجاد   کلیک 

" دکوِ سٍی تش کلیک اص پس ٍ ًوَدُ ٍاسد سا گشٍُ ػضَ داًشجَیی شواسُ ، شذُ تاص پٌجشُ دس ٍ ًوَدُ  

"تغییشات تشسسی "ایجاد" دکوِ سٍی تش جذیذ ػضَ هشخظات طحت اص اعویٌاى ٍ   ایي ًواییذ، کلیک 
 .دّیذ اداهِ گشٍُ اػضای ی کلیِ ًوَدى ثثت تا سا سًٍذ

 
 اعضاء تَسط گشٍُ دس اعضاء عضَیت تاییذ
ٍ  "خَاتگاُ گشٍّی دسخَاست" پشداصش تَسظ ٍ شذُ سیستن اػضاءٍاسد اص کذام ّش ػضَیت، تاییذ اًجام تشای

 تِ هشتَط جذٍل دس جستجَ اص پس ٍ کشدُ ٍاسد سا ًظش هَسد گشٍُ شواسُ اتتذا "اػضاء پزیشش "ِ طفح صیش اص
 .ًوایٌذ (تلی) تاییذ سا خَد ػضَیت تایست هی"پزیشش ٍضؼیت" ستَى ٍ گشٍُ اػضای هشخظات

 تاییذ اص قبل لزا باضذ ًوی هوکي پزیشش تغییش اهکاى ، پزیشش تاییذ اص پس است رکش بِ الصم

 .ًواییذ حاغل اطویٌاى گشٍُ آى دس عضَیت اص پزیشش،
 

 اٍلَیت ًوَدى هشخض تشای گشٍُ ثثت اص س( پپیشٌْادی خَاتگاُ ثثت) :اٍلَیتْا تعشیف  -3

 کلیک "جذیذ اٍلَیت ایجاد" سٍی تش شذُ "اٍلَیتْا تؼشیف"طفحِ صیش ٍاسد ،(پیشٌْادی خَاتگاُ)خَاتگاُ
 دس ٍالغ (؟) کلیذ اص استفادُ تا اٍلَیت تشتیة تِ سا پیشٌْادی خَاتگاُ شواسُ شذُ، تاص پٌجشُ دس ٍ ًوَدُ
 خَاتگاُ ثثت جْت سپس ، ًواییذ کلیک سا" ایجاد " دکوِ ٍ ًوَدُ اًتخاب "ُخَاتگا  شواسُ" فیلذ جلَی

 .ًواییذ ػول تشتیة ّواى تِ تؼذی پیشٌْادی

 
 تخػیع اهکاى عذم یا ٍ ّا خَابگاُ اص بعضی بشای ظشفیت اص بیص تقاضای بِ تَجِ با : تزکش

 . ضذ خَاّذ سیسبش بعذی اٍلَیت ، اٍل پیطٌْادی خَابگاُ

 هْن تزکشات
 اص اًظشاف هٌضلِ تِ شذُ تؼییي هْلت دس ّا گشٍُ اػضاء اص یک ّش پزیشش ٍضؼیت تاییذ ػذم .1

 الذام گشٍُ آى دس دیگشی داًشجَی جایگضیٌی تِ ًسثت سیستن ٍ تاشذ هی گشٍُ آى دس ػضَیت
 .ًوَد خَاّذ

 تش ًْایی اًتخاب لزا ٍ تاشذ هی پیشٌْادی تظَست داًشجَ تَسظ اتالْا ظشفیت ٍ خَاتگاُ اًتخاب .2
 اًجام سیستن تَسظ هکاًیضُ تظَست گشٍّْا اػضاء تشکیة حفظ تا ٍ هحذٍدیتْا ٍ ظشفیتْا اساس

                             .گیشد هی
 .تاشذ ًوی اهکاًپزیش تشم عَل دس جاتجایی اتالی، ّن اًتخاب جْت شذُ اػغا فشطت تِ تَجِ  .3

                      
 داًطجَیی اهَس هذیشیت
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