
  سامانه ثبت نام آنالین دوره تابستانی

  
  .ر روي ایجاد نام کاربري کلیک کنیدراي این منظور بب.جهت استفاده از سامانه ابتدا در سایت نام کاربري ایجاد نمایید

  .براي استفاده بعدي از سامانه باید با نام کاربري یا همان کد ملی و کلمه عبور خود مجدد وارد شوید

  

  

  ١تصویر 

  .بر روي دکمه شروع ثبت نام کلیک کنید، در مرحله بعدي قوانین و شرایط استفاده از سامانه را مطالعه کرده و پس از قبول ضوابط 

  

  ٢تصویر 

  

توجه داشته باشید که نیازي به فارسی کردن صفحه . در گام بعدي مشخصات فردي خود را به طور صحیح و دقیق تکمیل و ثبت نمایید
  .شدکلید نمی با

  



  

  ٣تصویر 

مشخصات و اطالعات وارد شده را کنترل و در صورت نیاز نسبت به ویرایش آن اقدام و در صورتی که از صحت اطالعات اطمینان دارید ؛ 
  .دکمه ثبت نهایی را بزنید

  

  ۴تصویر 



  :در مرحله بعدي عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و ارسال نمایید

 .باشد gifیا   jpgپیکسل با فرمت  300*400اندازه عکس اسکن شده در ابعاد ) الف

  .کیلو بایت نباشد 150حجم عکس ارسالی بیشتر از ) ب

  

  ۵تصویر 

در صورتی که عکس خود را در کادر مشاهده نمودید دکمه ثبت را کلیک کنید در غیر اینصورت عکس مورد نظر را استاندارد نموده و دوباره 
  .نماییدارسال 

  

  ۶تصویر 



  .ایی کلیک کنیدهپس از اینکه اطالعات شما با موفقیت ثبت شد ، بر روي دکمه ثبت ن

  

  ٧تصویر 

کیلو بایت بیشتر نباشد ، ارسال  350که حجم آن از  gifیا   jpgخود را با فرمت  تصویر معرفینامه دانشگاهدانشجویان مهمان در گام بعدي 
دانشجوي "دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیازي به انجام این مرحله ندارند و باید تیک . نمایید

  .را بزنند"دانشگاه شهید مدنی هستم 

  

  ٨تصویر 

  

  .پس از اینکه اطالعات شما با موفقیت ثبت شد ، بر روي دکمه ثبت نمایی کلیک کنید



  

  ٩تصویر 

  . در مرحله بعدي مشخصات دانشگاهی خود را وارد کنید و دکمه ثبت اطالعات را بزنید

  

  ١٠تصویر 

.در صورت صحت اطالعات بر روي دکمه ثبت نهایی کلیک کنید و وارد مرحله انتخاب واحد شوید

  

  ١١تصویر 



  

انصراف از انتخاب اشتباه و یا در صورت درس ، انتخاب  پس از( انتخاب نماییدبا کلیک بر روي دکمه سبز در این مرحله دروس مورد نظر را 
  . در این صفحه شماي برنامه هفتگی دروس انتخابی نمایش داده می شود.) دکمه قرمز را بزنید، درس اخذ شده 

  

  

  

  ١٢تصویر 



  .پس از اطمینان از دروس انتخابی و برنامه هفتگی خود ، دکمه ثبت و تایید نهایی را بزنید

  

  

  ١٣تصویر 

  

براي این  .دروس شما تایید نهایی خواهد شد، پس از پرداخت شهریه  .در مرحله بعدي دروس انتخابی و مبلغ شهریه نمایش داده می شود 
  .منظور بر روي دکمه پرداخت اینترنتی کلیک نمایید

  

  ١۴تصویر 

  



  .دییاستفاده نما؛ آن فعال شده است  ینترنتیت پرداخت ایعضو شتاب که قابل يد از کارتهایه حتما بایر است جهت پرداخت شهرکالزم به ذ

د که این صفحه به شکل ییخواسته شده وارد نما يد در قسمتهاایوارد صفحه بانک شده و اطالعات کارت خود را ب، ن صفحه ید اییبعد از تا

  .گردد یان میر نمایز

  

  ١۵تصویر 

ق دستگاه عابر بانک یاز طر ینترنتید ایکه جهت خر يرمز :دوم کارترمز .باشد یکارت م يحک شده رو یرقم 16شماره  :شماره کارت

ر یباشد در غ یکارت م يمندرج رو :کارت  يتاریخ انقضا. باشد یم یا پشت آنکارت  يمندرج بر رو : (cvv2)کد  .د فعال گرددیبا

ل دکمه یبعد از تکم. دییرا همانطور که به شما نشان داده شده وارد نما ریحروف تصو. د از دستگاه عابر بانک آن را دریافت کردینصورت بایا

  .ر ظاهر گرددیصفحه ز تا دییک نمایرا کل پرداخت



  

  ١۶تصویر 

نصورت پرداخت شما یر ایدر غ. ک نماییدیرا کل دیند خریل فرآیدکمه تکم دیحتما با تراکنش شما با موفقیت انجام شدجه یکه نت یدر صورت

  .باشد یم موفقنا

  .دکه مرحله آخر کار شماستوشی من ایر نمایبعد از آن صفحه ز

  

  ١٧تصویر 

  

 مشاهده برنامه هفتگی ، چاپ کارت ورود به جلسه امتحان و مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر به نمره(براي استفاده بعدي از سامانه 

  .ملی و کلمه عبور خود وارد سامانه شویدباید با نام کاربري یا همان کد ) یا نمرات اعالمی



  

  ١٨تصویر 

  

  

  ١٩تصویر 

  



  

  ٢٠تصویر 

براي مشاهده لیست دروس ارائه شده بر روي لیست دروس ارائه شده کلیک نمایید که امکان فیلتر بر اساس نام درس و نوع درس و 

  . جنسیت دروس ارائه شده وجود دارد

  

  

  ٢١تصویر 



 

با کلیک بر روي عناوین اطالعات به صورت . اطالعات تکمیلی دروس بر روي پنل دروس ارائه شده کلیک کنیدبراي چاپ و یا مشاهده 

  .صعودي یا نزولی مرتب می شوند

 

  

  ٢٢تصویر 

  

  

  


