راﻫﻨﻤﺎي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از اراﺋﻪ درس درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در ﺗﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ
در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻬﻤﺎن ،از آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس  https://ems.atu.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 -1ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮔﺬرواژه را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و
ﮔﺬرواژه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن
ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ(
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 -2در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﻤﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﯾﮏ ﮔﺬرواژه را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد) .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮوج را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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 -3ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﮔﺬرواژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﮔﺬرواژه
ﺧﻮد وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ وارد ﻣﻨﻮي ﭘﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻬﻤﺎن )ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻤﺎره  (3ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ارﺳﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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 -4ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺒـﺪأ ﺧـﻮد
را ﮐﺎﻣــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ در ﻗﺴــﻤﺖ وﺿــﻌﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﮔﺰﯾﻨــﻪ "اﻃﻼﻋــﺎت وارده را ﺗﺎﯾﯿــﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻠﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺧﻄـﺎي
ورود اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از اﺗﻤـﺎم ﮐـﺎر ﺑـﺮ
روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﯿﻠﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره (4
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 -5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ
ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره (5
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮ ارﺳﺎل ﮔﺮدد در ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻣﺖ ذرهﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ارﺳﺎل
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪرك اﺟﺒﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره (5
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ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ،ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺧـﻮد را
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  300ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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 -6ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺳﺎل ﻣﺪارك ،داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ از
ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺼﯽ در اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك داﻧﺸﺠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰي ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،وارد ﺻﻔﺤﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  7ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﯽ ،ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري
ﺧﻮد را از ﮔﺰارش  3621درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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