ساٌّوای ثبت ًام مذرسٍ محًر
بشای ٍسٍد بِ ساهاًِ سٍی دکوِ ثبت ًام هذسسِ هحَس کلیک کٌیذ.

مرحلٍ ايل يارد کردن اطالعات مذرسٍ /پژيَصسرا /آمًزضگاٌ علمی:
دس ایي بخص اطالعات هذسسِ سا ٍاسد ًواییذ.
ابتذا استاى ٍ پس اص آى ضْش هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ .دس صَستیکِ پس اص کلیک سٍ رسُ بیي استاى هَسد ًظش ضوا باص
ًطذ هیتَاًیذ ًام آًشا تایپ کٌیذ.
ًَع هشکض اعن اص دٍلتی ،غیش دٍلتی ،سوپاد  ،پژٍّطسشا ٍ  ...سا اًتخاب کٌیذ.
الصم است دس ایي بخص ًام هذیش ٍ اطالعات تواس ٍاسد ضَد.
ّش هذسسِ یک ًفش سا بِ عٌَاى سابط پژٍّطی بِ جطٌَاسُ ابي سیٌا هعشفی هیکٌذ کِ استباطات با هذسسِ اص طشیق اٍ اًجاام
خَاّذ ضذ.
ًام کاسبشی (ایویل ) ٍ سهض ٍسٍد ًیض بایذ تعییي ضَد کِ اص آى بشای ٍسٍد بِ پشٍفایل هذسسِ استفادُ هی ضَد.
در صًرت واقص ماوذن مراحل ثبت وامٍ ريی جستجً کلیک وماییذ ي وام کاربری ي رمس عبًر خوًد را
يارد کىیذ .ساماوٍ اطالعات ضما را بازیابی میکىذ ي ویاز بٍ يريد مجذد اطالعات ویست.

مرحلٍ ديم (اوتخاب محًرَا):
هحَسّای هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ .دس صَست اًتخاب ّش هحَس هی تَاًیذ تعذاد تین هَسد ًظش خَد بشای آى هحَس سا
هطخص کٌیذ.
افضایص هحَسّای ثبت ًام یا تین ّا بعذ اص ثبت ًام اص طشیق پشٍفایل هذسسِ دس صَست يجًد ظرفیت اسوتاوی اهکااى
پزیش خَاّذ بَد.
بشای بشخی هحَسّا هحذٍدیت تعذاد تین اص ّش هذسسِ ٍجَد داسد .دس صَست ثبت ًاام بیطاتش اص هحاذٍدیت دس تالات سصسٍ
رخیشُ هیضَد کِ بِ هٌضلِ ثبت ًام قطعی ًیست.

مرحلٍ سًم (تاییذ اطالعات ي ريش پرداخت):
دس ایي هشتلِ هیتَاًیذ اطالعات خَد سا هطاّذُ کٌیذ ٍ ًَع پشداخت سا اًتخاب ًواییذ.
 -1پشداخت تَسط هذسسِ :با اًتخاب ایي سٍش بِ صفحِ پشداخت ّذایت خَاّیذ ضذ ٍ توام هبلغ ثبت ًام بِ صاَست
هتوشکض ٍ تَسط هذسسِ پشداخت هیضَد.
 -2پشداخت تَسط داًص آهَص :با اًتخاب ایي گضیٌِ داًص آهَصاى ّش هحَس هیتَاًٌذ با ٍسٍد بِ صفحِ پشٍفایال خاَد
ًسبت بِ پشداخت ّضیٌِ آى هحَس اقذام ًوایٌذ .الصم بِ رکش است هذت صهاى پشداخت دس ایي سٍش  7ريز خَاّذ
بَد ٍ پس اص آى دس صَست عذم پشداخت ثبت ًام لغَ ضذُ ٍ ظشفیت هجذد بشای ثبت ًام دیگشاى آصاد هیطَد.
پس از ایه مرحلٍ پريفایل مذرسٍ بٍ طًر خًدکار ایجاد میطًد ي مذرسٍ میتًاوذ با وام کاربری ي کلمٍ
عبًر يارد ضًد.در پريفایل مذرسٍ امکان يارد کردن مطخصات داوص آمًزان ي تعریف وام کواربری ي
کلمٍ عبًر برای َر گريٌ ي ایجاد پريفایل برای آوُا يجًد خًاَذ داضتَ.مچىیه فعالیت َوای داووص
آمًزان بٍ طًر مستمر قابل بررسی خًاَذ بًد.

