
1 

 

 تعالی سمهاب

 

 
 

 

 جامع  راهنمای

 بیت )ع(لمللی اهلا نیب انم رد ساماهن جذب و پذریش دااگشنهثبت
(admission.abu.ac.ir) 

 

 

 



2 

 

 :مرحله اول

 

 

 ثبت اطالعات شناسایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 مقدهم
ثبت فرآیند  شررررو فرم و  لیتکم یبرا که اسرررتاین نکته ضرررروری  ییادآور ،نامقبل از آغاز فرآیند ثبت

و  فعال لینوبا شررمار  ل،یمیا داشررتن، (بانع انانهسرر) سررانانه ب و و ی یرم نتضاضرریا درخواسررت در 

ندرک دور   و زنمراتیرت )ت ررویر یرسررنلت، ا رنانه، لیشررناسررایت و ت  رر ندارک بود  کانل نیهمچن

ارزیابت و  شود برای افزایش انتیاز خود در نرحلهچنین توصریه نت هم سرت  ی اضررور  و کارشرناسرت( مزم  

های نختلف علمت، فرهنگت، ابتماعت و ورزشت از بمله انتیازدهت به نتضاضیا  کلیه ندارک خود در زنینه

نانه اساتید و ها و نوسرسات نختلف، توصیه افتخارات در نسرابضات نختلف، عورویت و نسریو یت در ان من   

  ئیدنمانسیوم  و     را نیز به همرا  داشته و در سانانه بارا اری 
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 انمثبت راحلم 

 ورود به سامانه .1

 از ابتدا ،تمیقد( Browser) ینرورارها در نامثبتبه د یل احتمال بروز نشررکل در فرآیند 

نانه ب و و ی یرم سرررا به نرابعه با  نمائید حاصرررل نا یاطم خود نرورار بود  روزهب

  ir.ac.admission.abu.www آدرس بهبیت ) ( ا مللت اهلبین دانشگا ت  یل در نتضاضریا   

 د دشیخواه «اطالعات لیتکم» صف ه وارد

 

 کاربری نام .2

 در شد  اعالم ن از طیشرا با دیبا شما و بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسرمت )  این تکمیل

قسمت  نیا یبرا ن از یکاراکترهاد  یکن د خوا  یکاربر نام کی انتخاو به اقدام قسمت نیا

 (A-Zو  a-zفاصله ) درج بدو  و تسر یانگل بزرگ و کوچک حروف یکاراکترها تنها )فیلد(

 ستمیس اخطار نواقع در( کاراکتر انتخاو اردد  4بایسرت حداقل چهار ) چنین نتباشرد  هم تن

 .نمائیدنتخاو ا یگریدبایست نام کاربری ، شما نتیتکرار یکاربر نامبرای 

 

 

 

www.admission.abu.ac.ir
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 عبوررمز  .3

 در شد  اعالم ن از طیشرا با دیبا شما و بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسرمت )  این تکمیل

 ای عدد تواندتن شررما عبور رنز  دیکن د خوا  عبور رنز کی انتخاو به اقدام قسررمت نیا

  ستا یضرورکاراکتر )حرف یا عدد(  (6شش ) کرد  وارد حداقل و باشد حرف

 :تذکر

، ندارک یار بارا از اعم یبعد نراحل تط بهت یکاربر نام و عبور رنزهمرا  داشررتن  -

 ست ا یضرورکسب اطالعات دربار  وضعیت یروند  و      نانه بهتاورود به س

 ن دداً دیبا و شد  تخا لد( یفن قسرمت ) یا ،فرم اطالعات ثبت در خطا بروز صرورت  در -

 اردد  لیتکم

 
 جنسیت .4

  نمائید نشخصرا  خود تیبنسو باید  بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسمت ) این تکمیل
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 (فارسی) نام .5

 ندرک اسرراس بر را خود نامبایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و تفارس صورته ب( ا رنانه) یتشناسا

 ن(التیم )نا .6

 ندرک اسرراس بر را خود نامبایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و انگلیست صورته ب( ا رنانه) یتشناسا

 )فارسی( خانوادگینام .7

 اساس بر را خود تخانوادانامبایست و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسرمت )  این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و تفارس صورته ب( ا رنانه) یتشناسا ندرک

 )التین( خانوادگینام .8

 اساس بر را خود تخانوادانامبایست و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسرمت )  این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و انگلیست صورته ب( ا رنانه) یتشناسا ندرک

 )فارسی( پدر نام .9

 اسرراس بر را خود یدر نامبایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و تفارس )ا رنانه( به صورت یتشناسا ندرک

 )التین( پدر نام .11

 اسرراس بر را خود یدر نامبایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

  نمائید وارد حیص  و انگلیست )ا رنانه( به صورت یتشناسا ندرک

 تولد تاریخ .11

 ای تشمس به را خود تو د خیتاربایست و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسمت ) این تکمیل

 ی نمایش داد  شد از ننو حیص  صورته ب )ا رنانه( یتشرناسا  ندرک اسراس  بر را یالدین

  نمائیدانتخاو 

12.  

 هلتأت وضعی .13

 نشخص را خود هلتأ تیوضعبایست و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسرمت )  این تکمیل

 است  یضرور فرزندا  تعداد و همسر تخانوادانام و نام درج بود  هلنتأ صورت در  نمائید

 کشور محل تولد .14
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 بر را خود تو د ن لکشررور بایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

 .نمائید انتخاو حیص  صورتبه  )ا رنانه( یتشناسا ندرک اساس

 تولداستان محل  .15

 بر را خود تو د ن لاسررتا  بایسررت و نت بود  ابباری( بزء نوارد لدیفقسررمت ) این تکمیل

  نمائید انتخاو حیص  صورته ب )ا رنانه( یتشناسا ندرک اساس

 

 نام جد )توابع کشورهای عربی( .16

 کشورهای برای نتضاضریا  تبعه   تکمیل این فیل نمائیدوارد صر یح   نام بد خود را به صرورت 

 است  ابباری ،عربت

 
 خانوادگی مادرنام و نام .17

خانوادات نادر خود را نامنام و بایست بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائید واردص یح  به صورت

 تعداد برادر .18

 بایست تعداد برادر خود را به صورتبود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیل

  نمائید ص یح وارد

 تعداد خواهر .19

 بایسرت تعداد خواهر خود را به صورت بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائیدص یح وارد 

 تحصیالت پدر .21

بایست ت  یالت یدر خود را از ننوی بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائید ص یح انتخاو نمایش داد  شد  به صورت

 تحصیالت مادر .21

بایست ت  یالت یدر خود را از ننوی بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائیدص یح انتخاو  داد  شد  به صورت نمایش
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 ملیت .22

  از ننوی نمایش را خود تینلبایسررت بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسررمت )ف تکمیل

  نمائیدص یح انتخاو  داد  شد  به صورت

 

 تابعیت .23

را از ننوی نمایش  خود تابعیتبایست بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیل

  نمائیدص یح انتخاو  داد  شد  به صورت

 

 کشور محل سکونت .24

بایسرت کشروری را که در آ  سکونت   بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائیدص یح انتخاو  دارید از ننوی نمایش داد  شد  به صورت

 استان محل سکونت .25

بایسررت اسررتانت را که در آ  سررکونت بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسررمت )ف تکمیل

  نمائیدص یح انتخاو  دارید از ننوی نمایش داد  شد  به صورت

  س .26

 س .27

28.  

 شغل .29

  نمائید درجد را خو شغل

 هاتمهار .31

 .نمائید درجلد( یقسمت )ف، آ  را در این دیدار نهارت که یا نهیزن هر در

 سکونت محل آدرس .31

 را خود تدائم سررکونت ن لبایسررت بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسررمت )ف تکمیل

  نمائید درج کانل طوره بید، اداشته سکونت آ  در الس 5حداقل  که
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  کار محل آدرس .32

  نمائید وارد را خود کار ن ل آدرس

 

 

  منزل پستی کد .33

  نمائید واردباشد، آ  را به طور ص یح تن تیست کد یدارا شما سکونت ن ل که تصورت در

 

 کار محل پستی کد .34

  نمائید ، آ  را به طور ص یح وارداشدبتن تیست کد یدارا شما کار ن ل که تصورت در

  منزل تلفن .35

را به  خود سکونت ن ل تلفنبایسرت  بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائید طور ص یح وارد

 کار محل تلفن .36

  نمائید وارد را خود کار ن ل تلفن

  اقوام از یکی تماس شماره .37

  نمائید وارد را اقوام از تکی لینوبا شمار 

  دوستان از یکی تماس شماره .38

  نمائید وارد را دوستا  از تکی لینوبا شمار 
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  ایمیل .39

 صررورته ب را خود لیمیبایسررت ابود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسررمت )ف تکمیل

  نمائید وارد کانل و حیص 

 موبایل شماره .41

 بدو  را خود لینوبا شمار بایسرت  بود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

 است  رقم 11 قسمت )فیلد( نیا در لینوبا شمار  حداقل  نمائید وارد استا  ای کشور کد

 اسکایپ نام کاربری .41

  نمائید کنید، نام کاربری خود را به طور ص یح وارداز اسکایپ استفاد  نت که تصورت در

 است  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیلثبت نماید   (فیلدقسمت )را در این 

 

42.  

 آپشماره واتس .43

 تکمیل  نمائید خود را به طور ص یح وارد کنید، شمار استفاد  نت آپاز واتس که تصورت در

 است  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف

 شماره تلگرام .44

این  تکمیل  نمائید خود را به طور ص یح واردشمار  کنید، استفاد  نت از تلگرام که تصورت در

 است  ابباریلد( بزء نوارد یقسمت )ف

 معرف .45

د  کننتنعرف خود را اعالم  بود  و در آ  نتضاضت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیل

، یس از و در صرورت داشتن نعرف  انتخاو اردد «گزینه ندارم»د، ر صرورتت که نعرفت ندار د

ری ووی ضر «اطالعات تماس»و  «خانوادگینام و نام»درج ، «ساایر موارد »انتخاو ازینه 

 است  
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 پرسنلی عکس .46

بارا اری  را خود بایست عکس یرسنلتبود  و نت ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیل

کشاایدن و رها کردن »و یا  «عکس پرساانلی»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت   نمائید

توبه داشته باشید ت ویر واضح و باکیفیت اردد  بر روی این کادر، ت رویر بارا اری نت  «فایل

 باشد کیلوبایت ح م نداشته 311بود  و بیش از 

 ثبت اطالعات کلید .47

  دیده فشار ااطالعات ر ثبت دیکل (لدهایفها )قسمت تتمان کرد  لیتکم از بعد ا ییا در

 

 اول مرحله پایان .48

شود  در این شما باز نت، صف ه بدیدی برای «اطالعات ثبت دیکل» فشرد  از بعد ا ییا در

ثبت که نشا  از  دشدیخواه نوابه «یک دانشاوو با موفییت افزوده شد » غامیی باصرف ه  

 باشد  آنیز اطالعات توسط نتضاضت نتنوفضیت

 
به صرف ه دیگری بهت شرو    «برای ورود به سایست  اینوا کلیک کنید »یس از کلیک بر روی عبارت 

 یابتدا در که یعبور رمز و یکاربر نام برای شرو  نرحله دوم، حتماًنرحله دوم راهنمایت خواهیدشرد   

 نزد خود نگهدارید ، دیاکرد  انتخاو خود یبرا اول نرحله

 

 

 

 پایان مرحله اول )بخش دوم(
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 :دوم مرحله

 

رهنگی، گذرانهم، علمی، ف ثبت اطالعات 

  ورزشی و اجتماعی
 

(ams.abu.ac.ir) 
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 قدهمم 
در این تواند داوطلب نتنام، فرآیند ثبتدر  (بخش دومنرحله اول )خود در  شررناسررایت یس از ثبت اطالعات

و     را در سررانانه ثبت و ای، ویدئوی نعرفت اطالعات ت  رریلت، ا رنانه شررد  ونرحله وارد یروفایل خود 

 بارا اری نماید 

خروج از سانانه برای ایشا  فراهم داوطلبا  ارانت این نکته را توبه داشرته باشرند که در هر نرحله انکا    

ام را نتوانند ادانه فرآیند ثبتبود  و در ورود بعدی به یروفایل خود با اسررتفاد  از نام کاربری و رنز عبور، نت

اشد  بنشروط بر تکمیل تمانت اطالعات مزم نت ناماتمام فرآیند ثبتطت کنند  انا توبه داشرته باشرید که   

نشخص شد  است  در صورت عدم تکمیل این اطالعات، سانانه انکا  ثبت نهایت  * اطالعات مزم با عالنت

 را به نتضاضت نخواهدداد 
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 انمثبت مراحل

 

 ورود به سامانه .1

اید که در نرحله اول در سانانه ثبت نمود  رمز عبورو  نام کاربریدر این نرحله با وارد کرد  

، به یروفایل خود وارد خواهیدشد  در صورت فرانوشت رنز «سیست ورود به »و کلیک بر روی 

بره صرررف ره بدیدی    «امرمز عبورم را فراموش کرده»عبور نیز برا کلیرک بر روی عبرارت    

اردد  با شروید که با ثبت ایمیل خود، رنز عبور بدیدی به ایمیل شررما ارسال نت راهنمایت نت

 رد شوید توانید به یروفایل خود وااین رنز عبور نت

 حضوری-ارشدنام کارشناسیثبت .2

، نو  دور  آنوزشرت که  «حضوری-ارشدنام کارشاناسای  ثبت»در این اام با کلیک بر روی 

  نمائیدتضاضای ی یرم در آ  را دارید، انتخاو 

 رشته مورد تیاضا .3

نورد تضاضای خود را از فهرست نمایش  ، رشته«رشاته مورد تیاضاا  »با کلیک بر روی ننوی 

 حضوقزبا  و ادبیات فارست،  یهارشته در نامد ثبتیباش داشته توبه داد  شد ، انتخاو کنید 

، ندیریت بازراانت، تاسررالن اقت رراد ا ملل،نیب روابط ،تشررناسرربرم و بزا حضوق ،تخ رروصرر
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احراز شرررایط عمونت و در صررورت ادیا  و عرفا   و اسررالم خیتارفلسررفه و کالم اسررالنت،  

  است ریی انکا  اخت اصت

 تذکر:

های زیرن موعه ا هیات و نعارف اسالنت ای نسرتضل و از رشته ، رشرته رشرته ادیا  وعرفا   -

 شودن سوو نت

 اطالعات ثبت .4

  نمائیدنورد تضاضا خود را ثبت ، نو  دور  و رشته «ثبت اطالعات»با کلیک بر روی 

 

 
 ثبت مدارک تحصیلی .5

وارد این قسرمت خواهیدشد  در این اام اطالعات   «ثبت مدارک تحصایلی »با کلیک بر روی 

تکمیل اطالعات نورد تضاضرررا در این  کنید نربوط به آخرین ندرک ت  ررریلت خود را ثبت نت

 است  ابباریقسمت 

 آخرین مدرک تحصیلی .6

 آخرین بایدلد( یقسمت )ف این در شما واست  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

 .نمائید نشخصشد  باید از ننوی نمایش داد  را خود ت  یلت ندرک

 تذکر:

بیت ) ( در حال حاضرررر صررررفاً در نضطع ا مللت اهلکره دانشرررگرا  بین  برا توبره بره آ     -

دارای ندرک کارشناست بایست حداقل نتنتضاضت  نماید،ارشد دانش و ب و نتکارشناست

 یا نعادل آ  باشد 
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 آخرین مدرک تحصیلی تحصیلی رشته .7

ای رشته باید قسمت )فیلد( این در شما واست  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

  نمائیداید، ثبت رادر آ  اخ  نمود  خود ت  یلت ندرک که آخرین

 

 یلتحص دوره طول .8

 آخرین باید قسمت )فیلد( این در شما واست  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسرمت )ف  تکمیل

 .نمائید شد  نشخصباید از ننوی نمایش داد  را خود ت  یلت ندرک

 معدل کل .9

در این اام نتضاضررت باید نعدل کل خود را به صررورت نمر  اخ  شررد  از کل نمر  وارد نماید   

 است  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیل

 تاریخ شروع .11

در این قسرمت باید تاریخ شررو  آخرین دور  ت  ریلت که نتضاضت نوفه به اخ  ندرک از آ     

این قسمت  تکمیلشرد  وارد اردد  روز، تاریخ و سال از ننوی نمایش داد  شد  انتخاو اردد   

 است  ابباریلد( بزء نوارد ی)ف

 تاریخ پایان .11

اضررت نوفه به اخ  ندرک از آ  در این قسررمت باید تاریخ یایا  آخرین دور  ت  رریلت که نتض

این قسمت  تکمیلشرد  وارد اردد  روز، تاریخ و سال از ننوی نمایش داد  شد  انتخاو اردد   

 است  ابباریلد( بزء نوارد ی)ف

 کشور )محل اخذ مدرک( .12

این  تکمیلدر این قسمت باید کشوری که نتضاضت نوفه به اخ  ندرک از آ  شد  وارد اردد  

 است  ابباریلد( بزء نوارد یقسمت )ف

 استان )محل اخذ مدرک( .13

 این تکمیلدر این قسرمت باید استانت که نتضاضت نوفه به اخ  ندرک از آ  شد  وارد اردد   

 است  ابباریلد( بزء نوارد یقسمت )ف

 نام موسسه محل اخذ مدرک .14

در این قسرمت باید نوسرسره و نرکز آنوزم عا ت که نتضاضت نوفه به اخ  ندرک از آ  شد     

 است  ابباریلد( بزء نوارد یاین قسمت )ف تکمیلوارد اردد  

 تصویر مدرک تحصیلی .15
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باید ندارک نربوط به آخرین نضطع  بود  و ابباریلرد( بزء نوارد  یاین قسرررمرت )ف  تکمیرل 

و یا  «تصااویر مدرک تحصاایلی»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت ت  ررریلت نتضاضرررت 

اطالعات زیر اردد  در ن مو  باید  بر روی این کادر، بارا اری «کشیدن و رها کردن فایل»

 را اری شود:ادر این قسمت ب )ن موعاً چهار صف ه(

 )دو صف ه( ت  یلتیشت و روی ندرک  -

 م صف ات ریزنمرات )دو صف ه(اتم -

 تذکر:

 کاردانتنضطع  نعادل ایرا  اسرالنت  بمهوری در سرال  2دور   طول با  یسرانس  رکند -

 ارشدکارشناست نضطع در ت  یل شرایط وابد نتضاضتو در این حا ت،  شودنت ارزشیابت

تواند خواها  ی یرم در دانشگا  باشد نتضاضرت در صرورتت نت   نخواهدبود  به عبارتت دیگر

 آنوزم عا ت باشد  سال در نراکز 4که دارای حداقل 

 باشد  نگابایت 1ح م هر ندرک حداکثر  -

 را چاپ قابلیت و بود  خوانا تماناً که باشد ن وی به باید شد  بارا اری ندارک کیفیت -

 .باشد داشته

 ثبت مدرک .16

 ود شبا کلیک بر روی این ازینه، اطالعات و ندارک نربوط به آخرین ندرک ت  یلت ثبت نت

 
 گذرنامهثبت اطالعات  .17
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 وارد این قسررمت خواهیدشررد  در این اام اطالعات «ثبت اطالعات گذرنامه»با کلیک بر روی 

کنید  تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت نربوط به ا رنانه )یاسپورت( خود را ثبت نت

 است  ابباری

 گذرنامه شماره .18

تکمیل اطالعات نورد   نمائید وارد حروف همرا  به و ص یح صورته ب را خود ا رنانه شمار 

 است  ابباری (فیلد) قسمتتضاضا در این 

 د (گ ارین فاصله یک عدد و حروف بین) QN 9997861قابل قبول:  ثالن

 مدت اقامت در کشور متبوع )سال( .19

تکمیل   نمائید واردصرر یح  به صررورتدر کشرروری که تابعه آ  هسررتید، را خود ندت اقانت

 است  ابباری )فیلد( اطالعات نورد تضاضا در این قسمت

 تاریخ صدور گذرنامه به میالدی .21

شد  و نطابه با تضویم نیالدی از ننوی نمایش داد  هیدق ب ورت را خود ا رنانه صدور خیتار

 است  ابباری)فیلد( تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت   نمائید نشخص

 گذرنامه انیضاء تاریخ .21

شد  و نطابه با تضویم نیالدی از ننوی نمایش داد  هیدق ب ورت را خود ا رنانه انضواء خیتار

 است  ابباری )فیلد( تکمیل اطالعات نورد تضاضا در این قسمت  نمائید نشخص

 تذکر:

 ،شررود بهت بلوایری از بروز نشررکالت احتما ت و سررهو ت کار و ت  رریل ییشررنهاد نت -

 اعتبار داشته باشد  سال 2 حداقلارائه شد  ا رنانه 

 تصویر صفحه اول گذرنامه .22

کشاایدن و رها »و یا  «تصااویر صاافحه اول گذرنامه»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت 

 یابباربارا اری صف ه اول ا رنانه  اردد بر روی این کادر، ت ویر بارا اری نت «کردن فایل

 است 

 تذکر:

صررف ه اول ا رنانه که حاوی شررمار  ا رنانه، اطالعات هویتت و       تنها نیاز به بارا اری -

 باشد است، نت

 باشد  نگابایت 1ح م هر ندرک حداکثر  -
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 چاپ قابلیت و بود  خوانا تماناً که باشرد  ن وی به باید شرد   بارا اری ندارک کیفیت -

 .باشد داشته را

 ثبت مدرک .23

 شود نربوط به ا رنانه ثبت نتبا کلیک بر روی این ازینه، اطالعات و ندارک 

 
 ثبت ویدئوی معرفی .24

کشاایدن و رها کردن »و یا  «ثبت ویدئوی معرفی»برا کلیرک بر روی کرادر زیرین عبارت    

 یس اسررت  ابباریبارا اری ویدئوی نعرفت اردد  بر روی این کادر، ویدئو بارا اری نت «فایل

ش داد  ، نمای«ویدئو با موفییت ثبت شد فایل»ویدئو، ییغام  آنیزنوفضیت (آیلودبارا اری )از 

 شود نت

 تذکر:

 باید حاوی اطالعات زیر باشد:این ویدئو  -

 یک دقیضه( حداکثر) نعرفت داوطلب 

 دقیضه( دو اکثربیا  سوابه علمت، آنوزشت و یژوهشت )حد 

  دقیضه( فرهنگت، ورزشت و ابتماعت )حداکثر دوبیا  سوابه 

 بایت باشد نگا 211حداکثر  فایل ویدئویتح م  -

 دقت در ضبط ویدئو با صوت و ت ویر باکیفیت و واضح ضروری است  -

با تلفن همرا ، حتما اوشت شما در حا ت افضت قرار داشته  ت ویر دقت شرود در صرورت ضربط    -

 باشد
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-  

 

 ثبت مدارک حافظین قرآن .25

د، باشیاطالعات در این قسمت اختیاری بود ، انا در صورتت که از حافظا  قرآ  کریم نت تکمیل

د و از این طریه انتیاز خو نمائیدبر روی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام 

 را برای ارزشیابت و تعیین نو  بورسیه در صورت ی یرم او یه در دانشگا  افزایش دهید 

 زءهایی از قرآن کری  که حفظ هستیدتعداد ج .26

تکمیل این  در این قسررمت تعداد بزءهایت که از قرآ  کریم که حفه هسررتید، انتخاو کنید  

 است  ابباریقسمت برای استفاد  از انتیاز نربوط به حافظین قرآ  کریم، 

 تصویر مدرک حفظ قرآن .27

کشیدن و رها کردن »و یا  «تصویر مدرک حفظ قرآن»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت 

بارا اری این ندرک برای استفاد  از انتیاز اردد  بر روی این کادر، ندرک بارا اری نت «فایل

 است  اببارینربوط به حافظین قرآ  کریم، 

 ثبت مدرک .28

 شود با کلیک بر روی این ازینه، اطالعات و ندارک نربوط به حفه قرآ  کریم ثبت نت
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 انتشار کتاب/میالهمدارک ثبت  .29

ای ننتشرررر تکمیل اطالعات در این قسرررمت اختیاری بود ، انا در صرررورتت که کتاو یا نضا ه

ه و از این طری نمائیدایرد، بر روی این ازینره کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام   کرد 

 نشگا  افزایشانتیاز خود را برای ارزشریابت و تعیین نو  بورسریه در صرورت ی یرم او یه در دا   

دهید  اار ندارک شرما در این قسمت بیش از یک نورد است، برای ثبت هر ندرک این قسمت  

 را دوبار  کانل کنید 

 عنوان کتاب یا میاله .31

 تکمیل این قسمت برای استفاد  ازعنوا  کتاو یا نضا ه انتشاریافته را در این قسمت وارد کنید  

 است  ابباریانتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه، 

 زبان انتشار .31

ین تکمیل ازبانت که کتاو یا نضا ه با آ  ننتشرر شد ، از ننوی نمایش داد  شد  انتخاو کنید   

 است  ابباریقسمت برای استفاد  از انتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه، 

 محل انتشار .32

 تکمیل این قسمت برایکشوری که کتاو یا نضا ه در آ  انتشار یافته، در این قسمت وارد اردد  

 است  ابباریاستفاد  از انتیاز نربوط به انتشار کتاو/نضا ه، 

 میاله/تصویر صفحه معرفی کتاب .33
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ا کشیدن و ره»و یا  «تصااویر صفحه معرفی کتاب/میاله»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت 

 واز صف ه کتا در این قسرمت، ت ویری  اردد بارا اری نت ندرکبر روی این کادر،  «کردن فایل

شرد  که در آ  نشرخ ات آ  کتاو )ن ل چاپ، ناشر، شابک، نویسند  و    ( یا نضا ه   یا نضا ه چاپ

 شود کنند ، شمار  چاپ و    ( نمایش داد  شد ، بارا اری )ناشر، ن له چاپ

 تذکر:

 نگابایت باشد  1ح م هر ندرک حداکثر  -

 قابلیت و بود  خوانا تماناً که باشررد ن وی به باید شررد  بارا اری رکهر ند کیفیت -

 .باشد داشته را چاپ

 ثبت مدرک .34

 شود با کلیک بر روی این ازینه، اطالعات و ندارک نربوط به انتشار کتاو/نضا ه ثبت نت

 

 ثبت مدرک زبان .35

تکمیل اطالعات در این قسمت اختیاری بود ، انا در صورتت که با زبا  خاصت آشنایت دارید، بر 

و از این طریه انتیاز خود را  نمائیدروی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام 

برای ارزشرریابت و تعیین نو  بورسرریه در صررورت ی یرم او یه در دانشررگا  افزایش دهید  اار   

دارک شرما در این قسرمت بیش از یک نورد است، برای ثبت هر ندرک این قسمت را دوبار    ن

 کانل کنید 
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 زبان .36

تکمیل این قسمت شد  نشخص کنید  نو  زبانت که با آ  آشرنایت دارید، از ننوی نمایش داد  

 است  ابباریبرای استفاد  از انتیاز نربوط به ندرک زبا ، 

 خواندن .37

شررد  نشررخص کنید   آ  زبا  را از ننوی نمایش داد  «خواندن»نیزا  نهارت خود در حوز  

 است  ابباریتکمیل این قسمت برای استفاد  از انتیاز نربوط به ندرک زبا ، 

 نوشتن .38

شررد  نشررخص کنید   آ  زبا  را از ننوی نمایش داد  «نوشااتن»نیزا  نهارت خود در حوز  

 است  اببارید  از انتیاز نربوط به ندرک زبا ، تکمیل این قسمت برای استفا

 مکالمه .39

شرررد  نشرررخص کنید  آ  زبا  را از ننوی نمایش داد  «مکالمه»نیزا  نهارت خود در حوز  

 است  ابباریتکمیل این قسمت برای استفاد  از انتیاز نربوط به ندرک زبا ، 

 مدرک زبانتصویر  .41

 «کشیدن و رها کردن فایل»و یا  «مدرک زبانتصویر »با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت 

 اردد بر روی این کادر، ندرک بارا اری نت

 تذکر:

 نگابایت باشد  1ح م هر ندرک حداکثر  -

 قابلیت و بود  خوانا تماناً که باشررد ن وی به باید شررد  بارا اری رکهر ند کیفیت -

 .باشد داشته را چاپ

 ثبت مدرک .41

 شود ثبت نتازینه، اطالعات و ندارک نربوط به ندرک زبا  با کلیک بر روی این 
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 ثبت سایر مدارک .42

از  بایست پسمی )قابل دریافت در ساایت دانشگاه و کانال تلگرام( فرم ثبت نام اولیه 

 آپلود شود.تکمیل در این قسمت 

نانه از اساتید، کسب افتخار در نسابضات در صرورتت که ندرک دیگری )نانند توصریه  همچنین 

های نختلف، شررکت و یا داشررتن نسرریو یت در  فرهنگت و ورزشرت، عوررویت در ان من  علمت،

از  و نمائیدها و    ( دارید، بر روی این ازینه کلیک کنید تا به ثبت ندارک نربوطه اقدام همایش

این طریه انتیاز خود را برای ارزشیابت و تعیین نو  بورسیه در صورت ی یرم او یه در دانشگا  

هید  اار ندارک شما در این قسمت بیش از یک نورد است، برای ثبت هر ندرک این افزایش د

 قسمت را دوبار  کانل کنید 

 عنوان مدرک .43

ل تکمی  نمائیدعنوا  ندرکت که ق رد ثبت اطالعات نربوط به آ  را دارید در این قسمت ثبت  

 است  ابباریاین قسمت برای استفاد  از انتیاز نربوطه، 

 مدرکتصویر  .44

 بر «کشیدن و رها کردن فایل»و یا  «تصااویر مدرک»با کلیک بر روی کادر زیرین عبارت 

 اردد روی این کادر، ندرک بارا اری نت

 تذکر:

 نگابایت باشد  1ح م هر ندرک حداکثر  -
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 قابلیت و بود  خوانا تماناً که باشررد ن وی به باید شررد  بارا اری رکهر ند کیفیت -

 .باشد داشته را چاپ

 مدرکثبت  .45

 شود با کلیک بر روی این ازینه، اطالعات و ندارک نربوطه ثبت نت

 

 ثبت نهایی .46

 کلیک «ثبت نهایی»آنیز اطالعات و ندارک، بروی ازینه یس از تکمیرل و برارا اری نوفضیت  

 کنید 

 

 تأیید اطالعات و ثبت نهایی .47
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شرررود  اطالعات را با دقت یس از نرحله قبل، تمانت اطالعات برای نتضاضرررت نمایش داد  نت

فرنائید  در صورت هراونه نغایرت بر روی صف ه اصلت کلیک کنید و نسبت به ت  یح نطا عه 

یک کل «تأیید اطالعات و ثبت نهایی»  در غیر این ررورت بر روی ازینه نمائیداطالعات اقدام 

 شود   د وتا به اام بعدی راهنمایت شوید و فرم تعهدنانه برای شما نمایش داد کنی

 

 ثبت نهایی .48

را  «نام نهاییثبت»نفاد تعهدنانه را با دقت نطا عه کنید  یس از اطمینا  از کلیه نوارد، تیک 

  نمائیدفعال 

 ثبت تغییرات .49

 ت اردد نام شررما نهایکلیک کنید تا ثبت «ثبت تغییرات»بعد از تأیید تعهدنانه بر روی ازینه 

نها بود  و ت غیرقابل ویرایششد  توبه داشرته باشید که یس از تأیید این نرحله، اطالعات ثبت 

 قابل نمایش خواهدبود 
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 صدور مووز .51

 شود شد ، نشخص نتای که در ادانه نمایش داد نام شما در صف هوضعیت ثبت

 رسانیاطالع .51

تلگرام و سررایت دانشررگا  صورت  ها از طریه کانالرسرانت توبه داشرته باشرید که تمانت اطال   

 نطا ب کانال تلگرام را دنبال کنید  به صورت نستمر    طفاًی یردنت

 کد رهگیری .52

یک کد رهگیری به شرررما اخت رررا  داد   آنیز در این بخشنام نهایت و نوفضیتیس از ثبرت 

 هداری کنید نزد خود نگرا  کد شود  ایننت

 

 :ثبت نام خود را با ارسال کد رهگیری به تلگراماتمام گردد که توصیه اکید میتذکر: 

00989101915801 

  :دیو یا آی 

ABUadmission@ 

  به اطالع اداره جذب دانشگاه، برسانید
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 پایان مرحله دوم )بخش دوم(

 پایان بخش دوم
 

 

 

 

 

 انمثبتفرآیند پایان 
 


