مراحل ثبت نام در سامانه
 http://paziresh.iki.ac.irجهت ثبت همم و رسرمفت رفترچه ساهنممي دزمون

الف) مراجعه به سامممهه ذيرر به درس
از تمسرخ  12تم  2099/90/12به مدت  2سوز
هكته :جهت ثبت همم ،رس بخش كمس شنمسي اسشد ،قسمت ثبت همم سا كليك هموره و بم توجه به هوع روسه كمسشنمسي (ح ضوسي
رم هيمهح ضوسي) گزرنهي مربوطه سا اهتخمب و بم وسور به سمممهه راهشذژوهي خور به دركون ثبت همم رس مقمطع بمالتر مراجعه
هممريد.
ج) واسرز وجه از طررق رسگمه ارنترهتي بمهك
تيكر :2رس ارن بخش هيمز به كمست بمهكي معتبر عضو شتمب راساي سمز روم ،جهت واسرز مبلغ  0990999سرمل معمرل
هفتمر هزاس توممن ميبمشد.
تيكر :1ساهنممي ذرراخت ارنترهتي به صوست كممل رس سمممهه اسائه شده است.
تيكر :3وجه واسرزي به هيچ عنوان مسترر هميگررر .رس واسرز وجه رقت فرممريد.
تيكر :0ذس از اتممم مرحله ذرراخت ارنترهتي ،سمممهه به راوطلبمن ،كد سهگيري ذرراخت و كد سفمس هممرش ميرهد
كه الزم است راوطلبمن دن سا رمرراشت هموره و سپس واسر مرحله ثبت اطالعمت فرري شوهد.
ر) وسور تممم اطالعمت رسخواستي رس سمممهه و رسرمفت كدسهگيري ثبتهمم.
تيكر :راوطلبمن الزم است رس رسج كد ملي ،همم و هممخمهوارگي(به صوست كممل همراه ذسوهد) ،مشخصمت
شنمسنممه اي ،اسسمل عكس ،سشته اهتخمبي موسر هظر و تمممي اطالعمت الزم ررگر رقت و توجه كمفي به عمل دوسهد.
بدرهي است رس صوست اعالم و اسسمل هرگوهه اطالعمت اشتبمه ،بم راوطلب به عنوان متخلف برخوسر خواهد شد.
مشخصمت عكس جهت بمسگياسي رس سمممهه
 عكس ذرسنلي تممم سخ معمم كه رس سمل جمسي گرفته شده بمشد( .عكس تممم سخ)
 تصورر راوطلب بمرد واضح ،مشخص و فمقد اثر مهر ،منگنه و هرگوهه لك بمشد.
 فرمت عكس  jpgبمشد.
 اهدازه عكس اسكن شده بمرد حداقل  199رس  399تم حداكثر  399رس  099بمشد.
 حجم فمرل كمتر از  299كيلو بمرت بمشد.
 حمشيههمي زارد عكس اسكن شده حيف شده بمشد.
 عكسهمي سهگي ميبمرست راساي زمينه سفيد بمشد .
 اسكن عكس از سوي كمستهمي شنمسمري(كمست ملي ،شنمسنممه و  )...قمبل قبول همي بمشد.
 رس صوست اسسمل عكس غير معتبر ثبت همم راوطلب بمطل شده و حق شركت رس دزمون از وي سلب مي گررر.
الزم است راوطلبمن ،از فرم ارنترهتي تكميل شده كه حموي كد سهگيري ثبت همم است ،رك هسخه چمذي هزر خور هگهداسهد.
ر) تكميل ذرسشهممه گزرنش:
راوطلبمن بمرد ،ذرسشهممه گزرنش سا هنگمم برگزاسي دزمون كتبي رسرمفت و ذس از تكميل اطالعمت رسخواستي،
همراه رك قطعه عكس ذرسنلي حداكثر تم ذمرمن دزمون كتبي به واحد گزرنش موسسه تحورلرهند؛ رسغير ارن
صوست مراحل ثبتهمم همقص بوره و تبعمت دن به عهده راوطلب ميبمشد.



