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کدملی بدون صفز اولB992+

پذیزفته شده های رشته های پذیزش با سوابق
تحصیلی مقاطع کاردانی وکارشناسی

شماره داوطلبیU992+

پذیزفته شده های رشته های با آسمون کارشناسی و شناسه کاربزی
پذیزفته شده های رشته پذیزش با سوابق تحصیلی
گیاهان داروئی و معطزکارشناسی ناپیوسته

کد ملی ده رقمی داوطلب  -درصورتی که
شماره ملی با صفزشزوع می شود صفز آن
را نیش درج نمایید

بزای کلیه پذیزفته شدگان

گذرواصه

پس اس ٍرٍد تِ سیستن ،اس هٌَی "ثثت ًام" ،هٌَی "پذیزش غیزحضَری " ٍ سپس پزداسش "پذیزش غیزحضَری داًطجَیاى جذیذالَرٍد"
اًتخاب ضَد.

در تاالی فزم ،هطخصات اصلی داًطجَ ًوایص دادُ ضذُ ٍ در پاییي فزم ،جذٍلی است کِ هزاحل کار را تِ تزتیة ًوایص هیدّذ.
تستِ تِ ضزایط داًطجَ (هثل رضتِ ،دٍرُ ٍ ٍ )...ضزایط داًطگاُ (قَاًیي آهَسضی ،ضْزیِ ٍ )...هزاحل هختلفی جْت پذیزش غیزحضَری
داًطجَ در ایي فزم ًوایص دادُ هیضَد( .هثالً اگز تِ داًطجَ پیص پزداخت ضْزیِ تعلق تگیزد ،هزاحل پیص پزداخت ضْزیِ در فزم
ًوایص دادُ هیضَد ٍ اگز تعلق ًگیزدً ،وایص دادُ ًویضَد).
قالة کلی ایي فزم تذیي صَرت است کِ تزای تواهی هَارد لیست ضذُ ،راٌّوایی در سوت چپ آًْا هَجَد است کِ تَضیحات السم را ارائِ
هیکٌذّ .وچٌیي ستًَی تحت عٌَاى ٍضعیتٍ ،ضعیت ّز هزحلِ را ًطاى هیدّذ .در سوت راست لیست ،تا اًتخاب گشیٌِ اًتخاب هیتَاى
تزای اًجام ّزهزحلِ اقذام ًوَد.ایي هزاحل تِ ضزح سیز هیتاضٌذ:

مزحله اتمام پذیزش غیز حضوری:
تعذ اس اتوام هزاحل پذیزش غیزحضَری ،در هزحلِ "اتوام پذیزش غیزحضَری " تزرٍی لیٌک اًتخاب کلیک کٌیذ تا هزاحل پذیزش
غیزحضَری ضوا تکویل ضَد.
*تذکز :تذٍى اًجام هزحلِ "اتوام هزاحل پذیزش غیزحضَری" اهکاى پذیزش ًْایی ضوا در هزاجعِ حضَری اهکاى پذیز ًخَاّذ تَد.

