مراحل ثبت نام در سامانه
الف) مراجعه به سامانه پذيرش به آدرس  http://paziresh.iki.ac.irجهت ثبت نام و دريافت دفترچه
راهنماي آزمون از تاريخ  08تا  1000/02/22به مدت  11روز
نكته :جهت ثبت نام ،در بخش دکتري ،ق سمت ثبت نام را کليك نموده و با ورود به سامانه دانشپژوهي خود
به آيكون ثبت نام در مقاطع باالتر مراجعه نماييد.
ب) واريز وجه از طريق درگاه اينترنتي بانك واقع در سامانه
تذکر :1در اين بخش نياز به کارت بانكي معتبر عضو شتاب داراي رمز دوم ،جهت واريز مبلغ
1/000/000ريال معادل صد هزار تومان ميباشد.
تذکر :2راهنماي پرداخت اينترنتي به صورت کامل در سامانه ارائه شده است.
تذکر :3وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نميگردد .در واريز وجه دقت فرماييد.
تذکر :0پس از اتمام مرحله پرداخت اينترنتي ،سامانه به داوطلبان ،کد رهگيري پرداخت و کد سفارش
نمايش مي دهد که الزم است داوطلبان آن را يادداشت نموده و سپس وارد مرحله ثبت اطالعات فردي
شوند.
ج) ورود تمام اطالعات درخواستي در سامانه ودريافت کدرهگيري ثبتنام.
تذکر :داوطلبان الزم است در درج کد ملي ،نام خانوادگي(به صورت کامل همراه پسوند) و نام،
مشخصات شناسنامه اي ،ارسال عكس ،رشته انتخابي مورد نظر و تمامي اطالعات الزم ديگر وقت و
توجه کافي به عمل آورند .بديهي است در صورت اعالم و ارسال هرگونه اطالعات اشتباه ،با داوطلب
به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

مشخصات عكس جهت بارگذاري در سامانه
 عكس پرسنلي تمام رخ معمم که در سال جاري گرفته شده باشد( عكس تمام رخ)
 تصوير داوطلب بايد واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لك باشد.
 فرمت عكس  jpgباشد.
 اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل  200در  300تا حداکثر  300در  000پيكسل باشد.
 حجم فايل کمتر از  100کيلو بايت باشد.
 حاشيههاي زايد عكس اسكن شده حذف شده باشد.
 عكسهاي رنگي ميبايست داراي زمينه سفيد باشد .
تذکر :1اسكن عكس از روي کارتهاي شناسايي( کارت ملي ،شناسنامه و  )...قابل قبول نخواهد بود.
تذکر :2در صورت ارسال عكس غير معتبر ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب
ميگردد.
تذکر :3عكسهايي که با تلفن همراه گرفته شده باشد ،قابل قبول نيست.

الزم است داوطلبان ،از فرم اينترنتي تكميل شده که حاوي کد رهگيري ثبت نام است،
يك نسخه چاپي نزد خود نگهدارند.
د) تكميل پرسشنامه گزينش:
داوطلبان بايد عالوه بر ثبتنام در سايت پذيرش ،پرسشنامه گزينش را هنگام برگزاري آزمون کتبي دريافت
و پس از تكميل اطالعات درخواستي ،همراه يك قطعه عكس پرسنلي حداکثر تا پايان آزمون کتبي به واحد
گزينش موسسه تحويلدهند؛ درغير اينصورت ثبتنام ناقص بوده و تبعات آن به عهده داوطلب ميباشد.



