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 پایه اول اینترنتی ذیرشپراهنمای 
 مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی )ره(

 ویژه برادران

 139۸-99سال تحصیلی 
 | حه راهنما را مطالعه فرماییدتمام ده صف لطفا |

 
 

و دیپلم که در آزمون  ۱۱و  ۱۰و  ۹، از بین فارغ التحصیالن پایه 139۸ - 99 مدرسه شهیدین )ره( برای سال تحصیلی

 معدل آخرین و اند کرده انتخاب  خود اولویت اول سراسری پذیرش حوزه علمیه، مدرسه شهیدین )ره( را به عنوان

 .می پذیرد نفر 3۰ هست، حداکثر تعداد 1۷.۵ حداقل ایشان درسی

 

 :مهلت ثبت نام

روز چهارشنبه  ۲۴ساعت  تا ۲1/1/139۸  داوطلبان محترمی که واجد شرایط فوق هستند می توانند از تاریخ

 .مدرسه شهیدین )ره( مراجعه فرمایند جهت ثبت نام، به سامانه اینترنتی پذیرش ۴/۲/139۸

 

 :اطالع از زمان جلسه بررسی ابتدایی مدرسه

 کرده مراجعه در سامانه ثبت نام پیگیری بخش از تکمیل ثبت نام، الزم است داوطلبان به روز کاری ۴ پس از گذشت

 .له انصراف خواهد بودمنز به بررسی، جلسه در غیبت. یابند اطالع خود، حضوری ابتدایی بررسی جلسه زمان از و
 

 :اطالع از زمان مصاحبه مدرسه
افرادی که در جلسه بررسی ابتدایی حضوری، پذیرفته شده باشند، به مرحله بعدی پذیرش یعنی مصاحبه مدرسه، ارجاع 

 .داده می شوند
 

 :پذیرش نهایی در مدرسه
ه ثبت نام مطابق اطالعیه ثبت نام در نتایج پذیرش مدرسه، بعد از مصاحبه مدرسه و از طریق بخش پیگیری در سامان

 منوط اند، شده قبول مدرسه پذیرش در که داوطلبانی از دسته آن نهایی پذیرش طبیعتاسایت مدرسه اعالم خواهد شد. 
 .خواهد بود علمیه های حوزه ورودی آزمون در الزم امتیاز کسب و قبولی به
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 :نکته مهم

انتخاب کرده اند، در  اولویت دوم داوطلبانی که در آزمون سراسری پذیرش حوزه علمیه، مدرسه شهیدین را به عنوان

ساعت( مهلت دارند از طریق سامانه  ۴۸روز ) ۲به مدت  ۲۰/۲/۱۳۹۸صورت عدم تکمیل ظرفیت این مدرسه، از تاریخ 
 .( ثبت نام نمایندپذیرش پایه اول مدرسه شهیدین )ره

 

 رسانی مدرسه شهیدینآدرس سایت اطالع
 :نامثبتجهت  )ره(

 

https://shahidain.ir 
 

 

 

 پذیرش: کلی مراحل
  های ثبت نامتکمیل فرم -۱

 امانه پببذیرش، ثبببت نببام کببرده وسببهببای فرمداوطلببب ابتببدا بببا وارد کببردن اطالعببات خواسببته شببده در 
. ارائببه خببدمات در مراجعببات بعببدی بببه سببامانه، کنببددریافببت می رقمببی ۱6گیببری پی شببماره در نهایببت،
الزم بببه مدرسببه، ثبببت نببام در مراجعببه بعببدی . ضببمنا ارائببه پرینببت پیگیببری اسببت بببه ارائببه شببمارهمنببوط 
 شود.و بدون آن، به ثبت نام ترتیب اثر داده نمی بوده
 
 اطالع از زمان و مکان جلسه بررسی ابتدایی حضوری -۲

در سامانه ثبت نام مراجعه کرده  یریگیبه بخش پاز تکمیل ثبت نام، الزم است داوطلبان  روز کاری ۴ پس از گذشت

به منزله انصراف خواهد بود.  ،ابتدایی یدر جلسه بررس بتی. غابندیخود، اطالع  یحضور ییابتدا یو از زمان جلسه بررس
مصاحبه مدرسه، ارجاع  یعنی رشیپذ یبعد رحلهشده باشند، به م رفتهیپذ ،یحضور ییابتدا یکه در جلسه بررس یافراد
سه رشیپذ یینها جیشوند. نتایداده م سه و از طر ،مدر صاحبه مدر سامانه ثبت نام اعالم  یریگیبخش پ قیبعد از م در 

 خواهد شد.

 
 

 آدرس مدرسه شهیدین

 : )ره(

 ، دفتر مدرسه۹۳، پالک )ره(قم، فلکه معلم، خیابان شهیدین بهشتی و قدوسی
 
 

 بررسی ابتدایی حضوریاطالع از نتیجه  -۳

اعبببالم بایسبببت در تببباریخی کبببه شبببرکت در جلسبببه بررسبببی ابتبببدایی حضبببوری، داوطلبببب میبعبببد از 

 مراجعه کرده و از نتیجه جلسه اطالع یابد. پذیرش، بخش پیگیریشود به سامانه می
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 اطالع از تاریخ و زمان مصاحبه -۴

در سببامانه نمببایش نیببز مصبباحبه و زمببان ، تبباریخ جلسببه بررسببی ابتببدایی مثبببت بببودن نتیجببهدر صببورت 

و سببباعت اعبببالم شبببده ببببرای داده خواهبببد شبببد. هماننبببد مرحلبببه قببببل، الزم اسبببت داوطلبببب در تببباریخ 

 احبه در مدرسه حاضر شود. در غیر این صورت، ثبت نام باطل خواهد شد.مص
 

 اطالع از نتیجه نهایی پذیرش -5

بببا مراجعببه بببه سببامانه  اعببالم خواهببد شببد،بایسببت بعببد از انجببام مصبباحبه، در تبباریخی کببه داوطلببب می

 اطالع یابد.در نهایت، خود  و وارد کردن کد پیگیری، از پذیرفته شدن یا نشدن پذیرش

 شااده قبااول مدرسااه پااذیرش در کااه داوطلبااانی از دسااته آن نهااایی پااذیرش طبیعتااا

 علمیاااه هاااای حاااوزه ورودی آزماااون در الزم امتیااااز کسااا  و قباااولی باااه مناااو  اناااد 

 .خواهد بود

 کنید:را در تصویر زیر مشاهده می پایه اول خالصه فرآیند پذیرش
 

 
 

شده زمان توجه: صاحبه، های تعیین  سی ابتدایی و م ضطراری، با در برر ستند. اما در موارد ا قابل تغییر نی

 های زیر تماس بگیرید:شماره
 ۲۲۳و  ۲۲۲داخلی      ۰۲5-۳77۳۸۸۸۱فن مدرسه شهیدین:  تل

  ۰۲5-7۴۹۲۳77۳آموزش: تلفن مستقیم مسؤول دفتر 

 

 

 راهنمای استفاده از سامانه پذیرش
        آن،در  شبببود کبببهمیظببباهر صبببفحه اصبببلی سبببامانه پایبببه اول مدرسبببه،  ببببا بببباز شبببدن سبببامانه پبببذیرش

 دکمه وجود دارد:  ۳

                                                                      
 بازیابی ثبت نام                   پیگیری ثبت نام                    شروع ثبت نام               
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 الف( شروع ثبت نام
 فرم وجود دارد: ۴ ،در این بخش

و کلیبببو روی دکمبببه  ببببا تکمیبببل ایبببن بخبببش در فبببرم اول، مشخصبببات فبببردی بایبببد وارد شبببود. .۱

ببببه داوطلبببب تخصبببی   شاااماره پرونااادهای ببببه عنبببوان ، سبببامانه، شبببماره«مرحلبببه بعبببد»

، بببه نیببز و ایمیببل شببماره از طریببق پیامببوایببن دهببد کببه بببرای بازیببابی ثبببت نببام کبباربرد دارد. می
 شود. می داوطلب رسانده اطالع

ایببد قبببل از شببروع، نسبببت داوطلببب ب. ر و اسببناد داوطلببب بایببد ارسببال شببودتصبباوی ،در فببرم دوم .۲
 (۹تبببا  7)ص  ط منبببدرر در ایبببن راهنمببباطببببق ضبببواباسبببناد و تصببباویر، ببببه اسبببکن و ویبببرایش 

 اقدام کند.

 پاسخ گوید.  تسواال د به تمامدر فرم سوم داوطلب بای .۳

 

 نکته مهم:
و دریافببت شببماره پرونببده، بببه طببور موقببت ورود  ۱توانببد بعببد از تکمیببل فببرم داوطلببب می

ساااعت از زمااان  ۷۲حببداکثر تببا ، را رهببا کنببد. داوطلببب ۳یببا  ۲هببای اطالعببات در فرم

از بخببش بازیببابی وارد شببده و ثبببت نببام را ادامببه توانببد می  دریافاات شااماره پرونااده

در مهلببت فببوق، داوطلببب بایببد دوببباره از ابتببدا   ثبببت نببام در صببورت عببدم تکمیببلدهببد. 
 ثبت نام کند.

 
مشببباهده اطالعبببات ثببببت شبببده و دریافبببت شبببماره »صبببفحه ، ۳تبببا  ۱هبببای ببببا تکمیبببل فرم .۴

 رقماای 16 شااماره پیگیااریثبببت نببام را پایببان داده و  ،سببامانه شببود وظبباهر می «پیگیببری

از صببدور شببماره  بعببد فقاات تااا یاا  ساااعتداوطلببب  ،د. در ایببن صببورتکنببصببادر می

نسبببت بببه اصببال  « اصببال »کلیببو روی دکمببه  مببرور اطالعببات و ببباتببا پیگیببری فرصببت دارد 
دسترسببی بببه بببا اتمببام فرصببت یببو سبباعته، اقببدام کنببد.  ۳تببا  ۱هببای اطالعببات اشببتباه در فرم

 ناممکن خواهد شد. دکمه فوق

کلیببو « پچببا»در صببورتی کببه اطالعببات ثبببت شببده صببحیل باشببد، داوطلببب بایببد روی دکمببه 
ای چبباپی از ثبببت نببام خببود تهیببه نمایببد و در مراجعببات بعببدی بببه مدرسببه کببرده و لزومببا نسببخه
حببداقل  از طریببق بخببش بازیببابی ممکببن بببوده و دسترسببی بببه ایببن صببفحههمببراه داشببته باشببد. 

 بدون محدودیت زمانی است.تا زمان اعالم نتیجه بررسی ابتدایی حضوری، 

 

 چند نکته:

 اند، الزامی است.با ستاره مشخ  شده ی کهمواردپر کردن ها، در تمام فرم  
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 مربببوط بببه اعببداد کببه بایببد بببا حببروف  بخببش مگببر بایببد بببه زبببان فارسببی کامببل شببوند هبباتمببام فرم
د. در غیببر ایببن صببورت نشببوشببوند. )معمببوال اعببداد خودبخببود انگلیسببی ثبببت می کامببلانگلیسببی 

 زبان را به طور دستی به انگلیسی تغییر دهید.(

 هببای سببامانه پببذیرش، بیببانگر موقعیببت داوطلببب در طببول ثبببت نمببودار خطببی زیببر در ببباالی فرم
 نام است:

 
 توضیح فرم ها

 

 مشخصات فردی – 1فرم 

o .نام و نام خانوادگی را به طور کامل و به زبان فارسی بنویسید 
o  وارد نمائید. انگلیسی داعداتاریخ تولد را به تفکیو روز، ماه و سال و با 
o  وارد شببود. اگببر شببماره شناسببنامه بببا اعببداد انگلیسببی شببماره شناسببنامه بببدون سببری و حببروف

 همان کد ملی است، کد ملی را وارد نمائید.
o .محل صدور را که عبارت از نام یو شهر است وارد نمائید 
o  محببل سببکونت را بببه ترتیبببی کببه در فببرم وجببود دارد، وارد نمائیببد. ابتببدا نببام اسببتان، سببپس نببام

 بعد روستا و بخش را وارد نمائید. نام استان و شهر الزامی است. شهر و
o  وارد نمائید. انگلیسی داعدابا کد ملی ده رقمی را 
o  .آخرین مدرک تحصیلی و رشته خود، قبل از ورود به حوزه را وارد نمائید 
o .وضعیت تأهل یا مجرد بودن را انتخاب نمائید. وضعیت فعلی مهم است 
o ل و به فارسی وارد شود.نام پدر به طور کام 
o .شغل پدر و تحصیالت وی را وارد نمائید 
o .شغل مادر و تحصیالت وی را وارد نمائید 
o انگلیسببی داعببدابببا هببا در وارد کببردن آن ن پببذیرش بسببیار مهببم هسببتند.یها بببرای مسببؤولمعببدل 

در صببورتی کببه هرگونببه مغببایرتی بببین معببدل ثبببت شببده در  .نهایببت دقببت را بببه کببار گیریببد
ها بببر معببدل شببود.دیببده شببود، ثبببت نببام باطببل می چبباپیمببدرک  معببدل موجببود در سببامانه و
 های چاپی، در سامانه وارد شوند.اساس کارنامه

 

باشببید، الزم اسببت مشببغول تحصببیل می (کلسببیپایببان دوره ) هاامنسااال اگببر در  :1نکتااه 

سبببال کبببل  معبببدل»را در بخبببش  تحصبببیلی جببباری سبببال اول از سبببالنیم معبببدل
 دهببم تببا سببال معببدلوارد نمائیببدد در ایببن صببورت وارد کببردن  «اهنمبباییرسببوم 
 و پیش دانشگاهی منتفی است.دوازدهم 
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 اول) دهببم ایببد و در آسببتانه سببالرا بببه پایببان برده( سببیکلره دو) هببمن سببال اگببر
 را در محل مربوطه درر نمائید. نهم ( هستید، باید معدل کل سالیرستاندب

 

باشبببید، الزم اسبببت مشبببغول تحصبببیل می (دبیرسبببتان اول) دهااامساااال اگبببر در  :۲نکتاااه 

 ولاسبببال  معبببدل»را در بخبببش  تحصبببیلی جببباری سبببال اول از سبببالنیم معبببدل
 دومازدهم )یببب سبببال معبببدلوارد نمائیبببدد در ایبببن صبببورت وارد کبببردن  «دبیرسبببتان
 و پیش دانشگاهی منتفی است. (سوم دبیرستانازدهم )، دودبیرستان(

 
 ازدهمیبب ایببد و در آسببتانه سببالرا بببه پایببان بردهدبیرسببتان(  اول) دهببم سببال اگببر
را در  دبیرسبببتان( اولدهبببم )د معبببدل کبببل سبببال تان( هسبببتید، بایبببیرسبببدب ومد)

 محل مربوطه درر نمائید.
 

باشببید، الزم اسببت مشببغول تحصببیل می (دوم دبیرسببتان) یااازدهمسااال اگببر در  :3نکتااه 

سبببال دوم  معبببدل»را در بخبببش  تحصبببیلی جببباری سبببال اول از سبببالنیم معبببدل
 سببومدوازدهببم ) سببال معببدلوارد نمائیببدد در ایببن صببورت وارد کببردن  «دبیرسببتان
 و پیش دانشگاهی منتفی است. دبیرستان(

 
 ایبببد و در آسبببتانه سبببالرا ببببه پایبببان بردهدبیرسبببتان( دوم ) یبببازدهم سبببال اگبببر

یرسبببتان( هسبببتید، بایبببد معبببدل کبببل سبببال یبببازدهم )دوم دب سبببوم) دوازدهبببم
 را در محل مربوطه درر نمائید. دبیرستان(

 

باشببید، الزم تحصببیل میبببه مشببغول  (سببوم دبیرسببتان)دوازدهاام سااال اگببر در  :۴ نکتااه

را در  (سبببوم دبیرسبببتانتحصبببیلی جببباری )سبببال اول از سبببال نیم معبببدلاسبببت 
وارد نمائیبببدد در ایبببن صبببورت وارد کبببردن  «سبببال سبببوم دبیرسبببتان معبببدل»بخبببش 

پببیش دانشببگاهی منتفببی  و معببدل دبیرسببتان( سببومدوازدهببم )معببدل کتبببی سببال 
 است.

ایببببد و در آسببببتانه ا بببببه پایببببان بردهر دبیرسببببتان( سببببومدوازدهببببم ) اگببببر سببببال
و  دبیرسبببتان( سبببومدوازدهبببم ) دانشبببگاهی هسبببتید، بایبببد معبببدل کبببل سبببالپیش

 را وارد نمائید. دبیرستان( سومدوازهم ) معدل کتبی سال
 

o ذکر کنید. خود را پایه و محل تحصیل ابقه تحصیالت حوزوی دارید،در صورتی که س 
o  ،را و ...  جانببباز فرزنببددر صببورت انتسبباب بببه ایثببارگران، نسبببت خببود را از قبیببل: فرزنببد شببهید

 ذکر نمائید.
o  دبستان و مدیر آن را وارد نمائید.فقط نام 
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o  و مدیر آن را وارد نمائید. راهنماییفقط نام مدرسه 

o و مدیر آن را وارد نمائید. فقط نام دبیرستان 

o  در بخببش نیببز وارد نمائیببد. ذکببر کببد شهرسببتان  انگلیسببی داعببدابببا را شببماره تلفببن منببزل خببود
 مربوطه الزامی است.

o  بببه صببورتی کببه خواسببته شببد اسببت )بببدون صببفر  انگلیسببی داعببدابببا شببماره تلفببن همببراه خببود را
 ابتدایی( وارد نمائید.

o  بببه صببورتی کببه خواسببته شببد اسببت )بببدون  انگلیسببی داعببدابببا شببماره تلفببن همببراه پببدر خببود را
 صفر ابتدایی( وارد نمائید.

o کبببه وارد نمائیبببد. دقبببت نمائیبببد انگلیسبببی داعبببدحبببروف و اببببا رونیکبببی خبببود را تآدرس پسبببت الک 
هبببا و پیام ارش ثببببت نبببام،گبببز آدرس را درسبببت وارد کبببرده و ببببه آن دسترسبببی داشبببته باشبببید.

 قبببل از ثبببت نببام، اگببر ایمیببل نداریببد حتمببا  ایمیببل مخببابره خواهنببد شببد.ایببن از طریببق و ... اخبببار 
 بسازید.

o  بببا دقببت وارد نمائیببد. مکاتبببات  انگلیسببی داعببدابببا منببزل مسببکونی خببود را ده رقمببی کببد پسببتی
 مدرسه با این کد پستی انجام خواهد شد.

 

دهببد ، سیسببتم پیغببام می«مرحلببه بعببد»اگببر بببا پببر کببردن اطالعببات و فشببردن دکمببه  :1 نکتااه

 در آن فیلببد اسببت، حتمببا نقصببی در اطالعببات ورودی شببما فیلببد خاصببی نببامعتبرکببه 
 وجود دارد. دوباره فرم را مرور فرمائید.

 بازیببابی بببرای ،پرونببده شببماره از توانیببدمی حببین ثبببت نببام، مشببکل بببروز صببورت در :۲ نکتااه

 خواهد آمد. 7فحه وضیل بیشتر در صت .نمایید استفاده پذیرش مراحل

 

 بارگزاری تصاویر و اسناد -۲فرم 
کنیببد و در هببر مببورد،  اسببکن خواسببته شببده را قبببل از ثبببت نببام، تصبباویردر ایببن فببرم شببما بایببد تمببام 

تصبببویری کبببه ربطبببی ببببه مبببورد  تصبببویر مخبببدوش یبببا فایبببل خواسبببته شبببده را وارد نمائیبببد. وارد کبببردن
تصببویر کارنامببه سببال اول  مببثال اگببر بببه جببایشببود. خواسببته شببده نببدارد، موجببب ابطببال ثبببت نببام می

موجببب ابطببال یببا تصببویری بببا اثببر مهببر وارد شببود، وارد شببود  راهنمببایی، کارنامببه (۱۰)پایببه  دبیرسببتان
  شود.ثبت نام می

باشببید، الزم اسببت تصببویر مشببغول تحصببیل می (9)پایااه  ره راهنماااییدوسااال سااوم  اگببر در :1نکتااه 

صبببورتی کبببه  در .وارد نمائیبببد دبیرسبببتان اولکارنامبببه سبببال را در بخبببش سبببال اول کارنامبببه نیم
 را وارد نمایید. ۹را تمام کرده اید کارنامه کامل سال  ۹پایه 

باشبببید، الزم اسبببت تصبببویر مشبببغول تحصبببیل می (1۰)پایاااه  دبیرساااتان لاوساااال اگبببر در  :۲نکتاااه 

دبیرسبببتان وارد  ولادبیرسبببتان را در بخبببش کارنامبببه سبببال  لاوسبببال اول از سبببال کارنامبببه نیم

 را وارد نمایید. ۱۰را تمام کرده اید کارنامه کامل سال  ۱۰صورتی که پایه  در .نمائید
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باشبببید، الزم اسبببت تصبببویر مشبببغول تحصبببیل می (11)پایاااه  ساااال دوم دبیرساااتاناگبببر در  :3نکتاااه 

سبببال اول از سبببال دوم دبیرسبببتان را در بخبببش کارنامبببه سبببال دوم دبیرسبببتان وارد کارنامبببه نیم
 را وارد نمایید. ۱۱را تمام کرده اید کارنامه کامل سال  ۱۱صورتی که پایه  در .نمائید

کارنامببه  الزم اسببت باشببید،تحصببیل می بببه مشببغول (1۲)پایااه  سااال سااوم دبیرسااتاناگببر در  :۴ نکتااه

 .سبببال اول از سبببال سبببوم دبیرسبببتان را در بخبببش کارنامبببه سبببال سبببوم دبیرسبببتان وارد نمائیبببدنیم
 را وارد نمایید. ۱۲را تمام کرده اید کارنامه کامل سال  ۱۲صورتی که پایه  در

 

 

o خود را به مشخصات زیر آماده کرده و آپلود نمائید: تصویر پرسنلی 

 

  jpg :عکس فرمت -۱
 پیکسل ۴۰۰* ۳۰۰ :ابعاد -۲
 کیلوبایت ۲۰۰ حداکثر: فایل حجم -۳
 باشد. زمینه سفیدو  تمام رخو  به طور رنگی آخرین تصویر شماتصویر باید این  -۴
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o   یااازدهمال ساا  دهاام ایاا منهااکارنامااه سااال تصاااویر حاافحه اول شناساانامه  

بببه صببورت تفکیببو شببده و خببود را  در صببورت وجببود( و پببیش دانشببگاهی) دوازدهاامال ساا

 کرده و آپلود نمائید:با مشخصات زیر آماده 

  jpg :تصویر فرمت -۱
 )در طول یا عرض(پیکسل  ۱۲۰۰حداکثر /  پیکسل 5۰۰: حداقل ابعاد -۲
 کیلوبایت ۳۰۰:  حداکثر حجم فایل -۳
 باشد. ابعاد واقعیو در  به طور رنگیبا کیفیت مطلوب ویر باید ااین تص -۴

 

 

 پرسشنامه -3فرم 

خببط  ۳ سببوال بببه طببور مختصببر و مفیببد پاسببخ بگوییببد. جببواب هببا از  ۲5 تمببام در ایببن مرحلببه بایببد بببه
 اطالعات غیر واقعی موجب ابطال ثبت نام خواهد شد. بیشتر نشود.

 

 گیریپی اهده اطالعات ثبت شده و دریافت شمارهمش -۴فرم 

کببل اطالعببات فببرم، کببد پیگیببری توسببط سببامانه صببادر شببده و ثبببت نببام شببما پایببان یافتببه اسببت.  در ایببن
ه مالحظبببه خواهیبببد کبببرد. لطفبببا ببببا حوصبببله، اطالعبببات وارد شبببده را دوبببباردر ایبببن صبببفحه وارد شبببده را 

فقاات تااا یاا  ساااعت پااش از حاادور شااماره  ،مببرور کببرده و در صببورت مشبباهده اشببتباه

را برطببرف ها و کاسببتی بببه مراحببل قبببل برگردیببد ،بببا کلیببو روی دکمببه اصببال مببی توانیببد  ،پیگیااری

نسببخه چبباپی ثبببت تببا  کلیببو نمائیببد «چبباپ»ورتی کببه نقصببی وجببود نببدارد، روی دکمببه . در صببکنیببد
  آماده شود. A4در قطع نام شما 

 

 ب( بازیابی ثبت نام
ای کببه در پایببان تکمیببل شببود و بایببد شببماره پرونببدهای ظبباهر میبببا کلیببو روی ایببن دکمببه، پنجببره

 نمایید.دریافت کردید را به همراه کد ملی خود وارد  ۱فرم 
 شوید.اید هدایت میشما در این بخش به طور خودکار به اولین فرمی که تکمیل نکرده

توانیببد نسبببت بببه تکمیببل اطالعببات ، میاز دریافاات شااماره پروناادهبعااد ساااعت  ۷۲تااا فقببط 

ثبببت نببام شببما از سببامانه حببذف شببده و بایببد دوببباره از  ،اقببدام نماییببد. بعببد از آن ۳و  ۲هببای خببود در فرم
 ابتدا شروع کنید.

بببا اسببتفاده از ایببن ، ایببد و شببماره پیگیببری صببادر شببده اسببتهببا را قبببال تکمیببل کردهگببر تمببام فرما
 به دو شکل زیر عمل کنید:توانید بخش می

  شببوید و  هببدایت «مشبباهده اطالعببات و دریافببت شببماره پیگیببری»بببه صببفحه همیشببه
 پرینت تهیه کنید.  مشاهده کرده یا صرفا ثبت نامی خود رااطالعات 
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  مشبباهده »توانیببد بببه صببفحه از صببدور شببماره پیگیببری، می تااا یاا  ساااعتفقببط

بببا کلیببو بببر دکمببه اصببال ، و هببدایت شببوید « اطالعببات و دریافببت شببماره پیگیببری
 .اقدام کنید ۳تا  ۱نسبت به اصال  اطالعات اشتباه در فرم های 

 ج( پیگیری ثبت نام
شببود. همببانطور اعببالم می بببه شببما پیگیببریشببماره بببه عنببوان  رقمببی ۱6 شببمارهیببو بببا پایببان ثبببت نببام، 

 شود.به اطالع شما رسانده مینیز که قبال گفته شد، این کد از طریق پیامو و ایمیل 
کلیببو کببرده و شببماره پیگیببری و کببد « پیگیببری ثبببت نببام»روی دکمببه  توانیببدمببیبعببد از ثبببت نببام، 

مشببباهده را شبببود آخبببرین وضبببعیت پرونبببده خبببود ای کبببه بببباز میملبببی خبببود را وارد نماییبببد. در صبببفحه
 یکی از موارد زیر است: زمانی به ترتیب کنید کهمی

 بررسی ابتدایی تاریخ و زمان 

 نتیجه بررسی ابتدایی 

  مصاحبهتاریخ و زمان 

 ه نهایینتیج 


