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 یان جدیدالورودراهنماي کنترل مدارک پذیرش دانشجو

  

وری اطالعات توسط آهای جمعشده و بارگذاری مدارک پذیرش و تکمیل فرمپس از انجام پذیرش غیرحضوری توسط پذیرفته
میکه نگاگردد. هآغاز می «آموزشیار»ر سامانه جامع آموزشی وی؛ مرحله کنترل مدارک توسط کارشناسان واحد دانشگاهی د

گردد. تبدیل می "تکمیل مدارک توسط داوطلب"شده کلیه مدارک درخواستی را تکمیل نمود وضعیت پذیرش وی به پذیرفته
 باشد.فوق که در وضعیت  ؛دقت نمایید تنها مدارک داوطلبانی قابل بررسی توسط واحد دانشگاهی است

 باشد :زیر می شدگان توسط واحد دانشگاهی به شرحبررسی مدارک پذیرفتهمراحل 

 

  .)محدود( منوی پذیرش دانشجو؛ زیرمنوی کنترل مدارک پذیرش (1

 
 

 
 

شماره دانشجویی مندرج در سند  قرار داده؛  "تکمیل مدارک پذیرش توسط داوطلب"وضعیت پذیرش را بر روی  گزینه (2
در این مرحله صفحه  .نماییدخاب داوطلب را انته و کلید جستجو را زدوارد نموده و  "شماره داوطلبی"پذیرش را در آیتم 

 شود :مدارک بارگذاری شده توسط داوطلب ظاهر می

 
 

ویرایش "برای مشاهده اطالعات بارگذاری شده در مقابل هر بند دکمه  .نماییداقدام به بررسی و کنترل مدارک آپلود شده  سپس
عالمت را  "تصویب نهایی"باشد؛ مربع  ورد تاییدرا بزنید. درصورتیکه اطالعات درج شده توسط داوطلب م "نمایش"یا  "فرم
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توضیحات توانید درصورت نیاز می "شرح اصالح"در قسمت  نمایید.را انتخاب  "نیاز به اصالح"بزنید و در غیراینصورت مربع 
 "در دست اقدام"وضعیت پذیرش دانشجو به  بزنید؛به محض اینکه دکمه ثبت را  نمایش به داوطلب را وارد نمایید.الزم جهت 

موارد تایید نشده را ببیند و با زدن  ا وارد شدن به سامانه داوطلبین در آموزشیارتواند بدر این مرحله داوطلب می یابد.تغییر می
 اقدام به اصالح آن نماید.  "ثبت مدارک تحویلی توسط متقاضی"دکمه 

 

 
 یآموزشواحد تواند پیغام کارشناس سمت شرح اصالح داوطلب میدر صفحه بعد همانگونه که در تصویر نشان داده شده است در ق

اعالم " با عالمت زدن مربع تایید صحت اطالعات و دکمهخود نماید و سپس مجددا  اطالعاتمجدد  درجرا مشاهده و اقدام به 
 از سیستم خارج شود. "اتمام عملیات توسط متقاضی

 

 
 

 : تغییر پیدا میکند "مدارک پذیرش توسط داوطلباصالح "آخرین وضعیت دانشجو به  در این صورت
 

 
 
اقدام به بررسی مدارک نموده و در صورتیکه مدارک مورد تایید بودوارد منوی تواند میمجددا  ی مربوطهآموزشواحد سپس  
 اید.اهنمای مربوطه طی نمرو مراحل پذیرش نهایی دانشجو را مطابق با  شود "یدگی به درخواست ورود به دانشگاهرس"


