
1 
 

ٔیٟٕا٘ی ٚ ا٘تماَ  ٔتماضیدا٘طجٛیاٖ سأا٘ٝ خذٔات آٔٛصضی طشاحی ضذٜ تٛسط اداسٜ وُ أٛس دا٘طجٛیاٖ داخُ تش٘أٝ ای است وٝ دس آٖ 

 .دسخٛاست خٛد سا ثثت ٔی ٕ٘ایٙذ ٚ دا٘طٍاٜ ٞا ٚ ٔٛسسات ٔثذا ٚ ٔمصذ ٘ظش خٛد سا اص طشیك ٕٞیٗ سأا٘ٝ اعالْ ٔی ٕ٘ایٙذ

 

 آدسس سایت. ساصٔاٖ أٛس دا٘طجٛیاٖ فعاَ ٔی ضٛدتٛجٝ تٝ صٔاٖ اعالْ ضذٜ اص طشف ِیٙه اسساَ دسخٛاست تا 

http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.aspx ٔی تاضذ. 

 

  ی تعٟذ ٘أٝ ٔٙتمُ ٔی ضٛدصفحٝواستش تٝ  ،دسخٛاست ٔیٟٕا٘ی یا ا٘تمأَتماضی تا وّیه سٚی ِیٙه . 

 . ٘أٝ ٔیٟٕا٘ی ٚ ا٘تماَ سا تٝ دلت ٔٛسد ٔطاِعٝ لشاس دادٜ تاضذتی لثُ اص پشوشدٖ فشْ آییٗتایستاضذ ٔتماضی ٔیالصْ تٝ روش ٔی: ٘ىتٝ
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  ٘أٝ ٚ ا٘تخاب ٌضیٙٝ لثَٛ داسْ ٔی تٛا٘ذ ٚاسد صفحٝ تعذ وٝ فشْ دسخٛاست ا٘تماَ یا ٔیٟٕا٘ی دلیك آئیٗدس ایٗ صفحٝ پس اص ٔطاِعٝ ٔطاِة

 .ٕ٘ایذد ٘ظش  ٔی تاضذ ضٛد ٚ الذاْ تٝ پش وشدٖ فیّذٞای ٔٛس

 

 تشای ا٘تخاب وشدٖ سضتٝ تحصیّی اتتذا سٚی تصٛیش رسٜ تیٗ وٙاس . دس فشْ اصّی ٔطخصات دا٘طجٛ ٚ دسخٛاست اٚ ثثت ٔی ضٛد

  .تاوس سضتٝ تحصیّی وّیه ٔی وٙیٓ

 

  یّی سا جستجٛ وٝ دس آٖ ٔی تٛاٖ سضتٝ تحص. فشْ ا٘تخاب سضتٝ تحصیّی تاص ٔی ضٛد ،(جستجٛ)رسٜ تیٌٗضیٙٝ پس اص وّیه سٚی ٚ

  .ا٘تخاب وشد
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سضتٝ ٞایی . یا عالٔت فیّتش وٝ دس وٙاس تاوس سضتٝ تحصیّی لشاس داسد Enterپس اص ٘ٛضتٗ لسٕتی اص ٘اْ سضتٝ ٔٛسد ٘ظش ٚ فطشدٖ دوٕٝ ی 

  .وٝ اسأی آٟ٘ا ضأُ حشٚف ٔٛسد ٘ظش تاضذ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد

 

 ٝٔی تٛاٖ سٚی آٖ سدیف وّیه وشد تا تٝ صٛست ا٘تخاب ) دٚتاس وّیه ٔی وٙیٓ  تشای ا٘تخاب سضتٝ ٔٛسد ٘ظش سٚی سدیف آٖ سضت

تعذ اص ا٘تخاب سضتٝ ایٗ فشْ تٝ (. ضذٜ دس تیایذ ٚ تٝ سً٘ صٛستی تغییش سً٘ دٞذ ٚ تا صدٖ وّیذ ا٘تخاب ایٗ سضتٝ ا٘تخاب ٔی ضٛد

  .صٛست خٛدواس تستٝ ٔی ضٛد ٚ ٘اْ سضتٝ ٔٛسد ٘ظش دس تاوس سضتٝ ٚاسد ٔی ضٛد

 دایٗ سضتٝ دس تاوس ٌشایص پش ٔی ضٌٛشایص ٞای  فٟشستتعذ اص چٙذ ِحظٝ  ،دس صٛستی وٝ سضتٝ ا٘تخاتی داسای ٌشایص تاضذ.  

 اٌش سضتٝ داسای ٌشایص تاضذ ا٘تخاب ٌشایص اِضأی ٔی تاضذ.  
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( تا ٚاسد وشدٖ لسٕتی اص ٘اْ دا٘طٍاٜ ) ٌاٜٚ اص طشیك جستجٛی ٘اْ دا٘صا٘تخاب سضتٝ تخص ٔا٘ٙذ ٘یض ا٘تخاب دا٘طٍاٜ ٔثذا ٚ ٔمصذ دس لسٕت 

تاوس لسٕت دا٘طٍاٜ ٔمصذ، تٛجٝ داضتٝ تاضیذ ا٘تخاب دا٘طٍاٜ دس ٔحُ سىٛ٘ت ٚ ا٘تخاب ٘ضدیىتشیٗ دا٘طٍاٜ تٝ ٔحُ سىٛ٘ت تایستی 

  .ٔتفاٚت تاضذ

 

 

ایٗ تاوس  پس اص ا٘تخاب ٘ٛع دسخٛاست. ضذوشدٖ ِیست دسٚس لاتُ اخز اِضأی ٔی تاپش ،(تٕذیذ ٔیٟٕا٘ی –ٔیٟٕا٘ی )ی ٞاتشای دسخٛاست 

  . ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد

 

سدیف دیٍشی ظاٞش ٔی ضٛد ٚ ٔی تٛاٖ )+( تا فطشدٖ وّیذ ٔثثت . دس جذَٚ ِیست دسٚس، دس ٞش سدیف ٔطخصات یه دسس ٚاسد ٔی ضٛد

ٚاحذ ٔطخصات دسٚس سا ٚاسد  سمف ٚاحذٞای ا٘تخاتی ٘یٕساَ تعذ تعذادتا  ٚ ٔتماضی تایستی حذاوثش .ٔطخصات دسٚس تعذی سا ٚاسد وشد

  . ٕ٘ایذ
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 . ٔی تٛاٖ جٟت اطالع اص دسٚس ٔٛسد ٘ظش تا دا٘طٍاٜ ٔثذا ٚ یا دس صٛست ِضْٚ ٔمصذ تٕاس حاصُ ٕ٘ٛد: ٘ىتٝ

. ش سا تض٘یذتاضذ ٍٔش ایٙىٝ تیه تعٟذ لسٕت تاالی 12تایذ تعذاد ٚاحذ ٞا ا٘تخاب ٟٕٔا٘ی یا تٕذیذ ٟٕٔا٘ی دس صٛست : ٘ىتٝ 

 

 .  َ تشْ ٔیٟٕاٖ سا دسج وٙیذآیا لثال ٔیٟٕا٘ی ٌشفتٝ ایذ، دس صٛست ا٘تخاب ٌضیٙٝ تّٝ تایذ تعذاد تشْ ٚ ٔعذ ،دس لسٕت ٞای

 

د ٚ تٛجٝ سا اِصاق ٕ٘ای...( اعٓ اص ٔذاسن پضضىی، عمذ٘أٝ ٚ )ٔتماضی تایستی تٕاْ ٔذاسن الصْ  ،در قسمت پیوست مدارک بندهای مشمول

 . ٚ سپس اِصاق ٕ٘ائیذ ٜٕ٘ٛدفطشدٜ ( Zip)داضتٝ تاضیذ چٙا٘چٝ ٔذاسن تیص اص یه فایُ تاضذ آٟ٘ا سا تا استفادٜ اص ٘شْ افضاس فطشدٜ ساصی 
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  ْتٝ صفحٝ ی دسیافت ٔطاٞذٜ ٚ چاج دسخٛاست ٔٙتمُ ٔی ضٛیٓ ،اسساَ وّیه تش سٚی ٌضیٙٝ پس اص پش وشدٖ فش.  

چٙا٘چٝ ٞش وذاْ اص ٔشاحُ فشایٙذ پشوشدٖ ٌضیٙٝ ٞای ٔٛسد دسخٛاستی خطایی سخ دادٜ تاضذ سیستٓ تٝ ضٕا ٘ٛع خطا سا عٙٛاٖ ٔی وٙذ : تٛجٝ 

 . تا اصالح خطای ٔشتٛطٝ ٔی تٛا٘یذ تٝ اسساَ دسخٛاست الذاْ ٕ٘ائیذٚ ضٕا 

  دس غیش . سی ٔٙتمُ ٔی ضٛیٓیتاییذ ٚ ادأٝ ٔی دٞیٓ ٚ تٝ صفحٝ ی دسیافت وذ سًٞ تاضذاٌش ٔطخصات ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ دسست

سا اصالح  یا واستشي ٚا٘یٓ فشْٔی ٌشدیٓ ٚ ٔی ت لثُ تاصایٗ صٛست تا وّیه سٚی  دوٕٝ ی اصالح ٚ تغییش دسخٛاست تٝ صفحٝ ی 

  .وٙیٓ
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  سیاَ تٝ حساب ٔشتٛط تٝ دسآٔذاختصاصی ساصٔاٖ  115000تعذ اص دسیافت وذ سٍٞیشی جٟت تىٕیُ دسخٛاست الصْ است ٔثّغ

 . أٛس دا٘طجٛیاٖ ٚاسیض ٌشدد

 لاتُ سٚیت ٕ٘ی تاضذ است ِٚیىٗ دسخٛاست دس دا٘طٍاٜ ت دسخٛاست ضٕا ثثت ضذٜختٛجٝ داضتٝ تاضیذ دس صٛست عذْ پشدا. 

  جٟت ٚاسیض ٔثّغ تایستی ٌضیٙٝ پشداخت سا وّیه ٕ٘ٛدٜ ٚ ٚاسد صفحٝ تا٘ه ضذٜ ٚ اصطشیك واست اعتثاسی ٚ سٔض دْٚ ٔثّغ

 .دسخٛاستی ٚاسیض ٌشدد

 دس صٛستیىٝ ٔثّغ ٔٛسد ٘ظش تا ٔٛفمیت پشداخت ٌشدد دس پیٍیشی دسخٛاست ٔطخص ٔی ضٛد وٝ دسخٛاست ضٕا دس حاَ تشسسی دس 

 .، ٌضیٙٝ پشداخت ٕٞچٙاٖ تشای ضٕا فعاَ ٔی تاضذدا٘طٍاٜ ٔثذا ٔی تاضذ ٚ چٙا٘چٝ پشداخت ٘أٛفك تاضذ

  .تشای پیٍیشی دسخٛاست پس اص ٚاسد ضذٖ تٝ سأا٘ٝ ٚ فطشدٖ  دوٕٝ ی پیٍیشی دسخٛاست تٝ صفحٝ ی پیٍیشی ٔٙتمُ ٔی ضٛیٓ        
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 .سٍٞیشی ٚ تصٛیش أٙیتی ٔی تٛا٘یٓ ٔطاٞذٜ وٙیٓ وٝ دسخٛاست اسساِی دس چٝ ٔشحّٝ ای استدس ایٗ لسٕت تا ٚاسد وشدٖ وذ ّٔی ٚ وذ 

 

 


