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 )تحصیل همزمان در دو رشته( در رشته دوم راهنماي پذیرش دانشجو

  

داوطلب در هر دو رشته اقدام به تکمیل مدارک برای پذیرش دانشجو در رشته دوم )تحصیل همزمان در دو رشته( بایستی 
رشته دوم پذیرش شود. در  بعد از آنپذیرشی نماید. سپس توسط واحد آموزشی رشته اول؛ بررسی مدارک و پذیرش نهایی شود و 

 باشد.  "قبول شده"اول دارای وضعیت پذیرش باید دقت داشت در رشته لذا 
 تواند در واحد آموزشی دیگری باشد.()رشته دوم می

 
 باشد :به شرح زیر میپذیرش دانشجو در رشته دوم )تحصیل همزمان در دو رشته( مراحل 

 
 نماید.اری مدارک پذیرشی میداوطلب در هر دو رشته اقدام به تکمیل و بارگذ (1

و درصورت تکمیل بودن مدارک؛ داوطلب نموده مدارک پذیرشی سپس واحد آموزشی در رشته اول؛ اقدام به بررسی  (2
 .نمایددر رشته اول میاقدام به پذیرش نهایی وی و صدور شماره دانشجویی دائم 

رشته دوم  "نوع درخواست"اقدام به ویرایش تی بایس واحد آموزشی در رشته دومپس از پذیرش نهایی در رشته اول؛  (3
شوید. در این  "درخواست ورود به دانشگاه"زیرمنوی  "جوپذیرش دانش"منوی . برای این عمل وارد نمایددانشجو 

را وارد کنید و پس از زدن کلید جستجو؛ شماره داوطلبی در رشته دوم را انتخاب  یداوطلبیا شماره صفحه کد ملی 
 باشد.( "قبول شده")دقت نمایید در رشته اول دارای وضعیت  را بزنید. "انتخاب"کلید نمایید و سپس 

 

 
دهد. در سطر رشته دوم؛ در ستون سمت با زدن کلید انتخاب؛ سیستم هر دو رکورد داوطلبی شخص را نمایش می (4

 را بزنید. راست؛ کلید ویرایش 
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شود. در این مرحله نوع درخواست در رشته دوم نمایش داده می با زدن دکمه ویرایش؛ صفحه اطالعات پذیرشی داوطلب (5
 قرار داده و در انتها کلید ثبت را بزنید. "رشته دوم داخل دانشگاه –پذیرش "را معادل 

. درغیراینصورت با سند پذیرش در سنجش مغایرت ایجاد یک از اطالعات پذیرشی را نباید تغییر دهید)دقت نمایید هیچ
 (نماید.التحصیلی دانشجو را دچار اختالل میدامه تحصیل و فارغشده و ا

 

 
 

زدن کلید ثبت وضعیت پذیرش داوطلب در و "  رشته دوم داخل دانشگاه –پذیرش  "ویرایش نوع درخواست به پس از  (6
اوطلب و صفحه فوق را ببندید و در صفحه زیر برای پذیرش نهایی دگردد. می "در دست اقدام"رشته دوم تبدیل به 

 شوید. "رسیدگی به درخواست"تخصیص شماره دانشجویی دائم؛ وارد لینک 

 

 
 

شود. در این مرحله اقدام به بررسی مدارک صفحه بررسی مدارک باز می "رسیدگی به درخواست"با ورود به لینک  (7
در انتها کلید ثبت را نید. را بز "اصالح نیاز به"داوطلب دارای اشکال باشد؛ کلید . درصورتیکه مدارک داوطلب نمایید

 . بزنید

درصورتیکه مدارک داوطلب همگی کامل و مورد تایید باشد؛ پس از زدن کلید ثبت؛ در صفحه بعد برای داوطلب وضعیت 
 را زده و سپس کلید  انتخاب را بزنید. "مجاز به انتخاب واحد"
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رود. در این صفحه کلید جویی دائم میپس از زدن کلید انتخاب به صفحه پذیرش نهایی و تخصیص شماره دانش (8

را بزنید تا آخرین شماره براساس ترکیب مربوطه برای دانشجو تخصیص داده شود.  "اختصاص شماره دانشجویی"
کلید ثبت را بزنید. در این مرحله سیستم پیغام موفقیت میدهد و دانشجو در انتها  نموده وچنین تاریخ پذیرش را ثبت هم

 است. پذیرش نهایی شده

 


