مراحل ثبتنام و آزمون
 )1داوطلبان از تاريخ  1011/11/11جهت ثبتنام به آدرس  www.paziresh.iki.ac.irمراجعه و فرم
ثبتنام را تکميل نمايند.

سپس انتخاب مقطع کارشناسی و گزينه ثبت نام

سپس کليک برروی درگاه بانک ملت

سپس وارد نمودن اطالعات درخواستی بانک

اتصال به بانک و دريافت کد رهگيری و سفارش و وارد کردن آن در اول ثبت نام

ادامه ثبت نام و واردکردن بقيه اطالعات درخواستی
تذکّر  :1ورود تمام اطالعات درخواستی در سامانه و دريافت کد رهگيری ثبتنام.
تذکّر :2داوطلبان الزم است در درج کد ملی ،نام و نام خانوادگی(به صورت کامل و صحيح) ،مشخصات
شناسنامهای ،ارسال عکس ،نام شهرستان (برای تعيين حوزه امتحانی) ،انتخاب اولويتهای رشته مورد
نظر و تمامی اطالعات الزم ديگر دقت و توجه کافی به عملآورند؛ بديهی است در صورت اعالم و ارسال
هرگونه اطالعات اشتباه ،با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
تذکّر:3مشخصات عکس جهت بارگذاری در سامانه:

 عکس پرسنلی تمام رخ که در سال جاری گرفته شده باشد؛
 تصوير داوطلب بايد واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لک باشد؛
 فرمت عکس  jpgباشد؛
 اندازه عکس اسکن شده بايد حداقل  211در  311و حداکثر  311در  011باشد؛
 حجم فايل کمتر از  111کيلو بايت باشد؛
حاشيههای زايد عکس اسکن شده حذف شده باشد؛

 عکسهای رنگی میبايست دارای زمينه سفيد باشد.؛
 اسکن عکس از روی کارتهای شناسايی( کارت ملی ،شناسنامه و  )...قابل قبول نيست؛
 در صورت ارسال عکس غير معتبر ثبتنام داوطلب باطل و حق شرکت در آزمون از وی سلب
میگردد.

 )2داوطلبان از تقاضانامه تکميل شده اينترنتی که کد رهگيری ثبتنام بر روی آن درج شده ،حتماً يک
نسخه چاپی تهيه و نزد خود نگهدارند.
 )3دريافت کارت ورود به جلسه آزمون درموعد مقرر از طريق سايت؛
 )0شرکت در آزمون کتبی در زمان مشخص شده؛
 )5تعيين زمان آزمون شفاهی و انتخاب اولويت رشتهها درصورت قبولی در آزمون کتبی؛
 )6شرکت در آزمون شفاهی در زمان مشخص شده؛
 )7ثبتنام و تشکيل پرونده در صورت قبولی در آزمون شفاهی ،طبق برنامه زمانبندی اعالم شده.

