
 بسمه تعالی

  اقبل توهج داوطلبان محترم      

 آزمون رپدیس نیب المللی ارس دااگشنه تهران ثبت انم الکترونیکی  تصوریی راهنمای  

 وارد نمائید. یا باالتر 7ورژن  Internet Explorer   مربوط به   Address Barدر را آدرس اینترنتی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران  .1

 

 .کلیک نمائید  Golestan Portalبر روی لینک  ،بعد از ورود به صفحه اصلی سایت پردیس .2

 

 .ورود به سیستم کلیک نمائیددکمه بر روی  .3

 
 

 کد امنیتی را وارد کرده و بر روی دکمه ارسال کلیک نمائید. .4

 

 برروی لینک نشان داده شده در شکل زیر کلیک نمائید. .5

 
 

 

 

 



 زیر را دنبال نموده و بر روی منوی ثبت مشخصات اولیه داوطلب کلیک نمائید.مسیر  .6

 
صات پس از ورود اطالعات مورد نیاز در فرم نشان داده شده شناسه کاربری و گذر واژه مورد نظرتان را وارد کرده و بر روی دکمه ثبت موقت مشخ .7

)الزم بذکر است که شناسه کاربری و گذرواژه به صورت کامال محرمانه بوده و داوطلب ملزم به حفظ و عدم قرار دادن آن در   داوطلب کلیک نمائید.

 اختیار دیگران می باشد.(

 
 بخاطر بسپارد.اختصاص خواهد داد که باید آن را  داوطلب  سیستم شماره پرونده ای را بهپس از ثبت مشخصات اولیه،  .8

 ح است که شماره پرونده داوطلب پس از قبولی در آزمون، در مرحله پذیرش غیر حضوری داوطلبان جدیدالورود استفاده خواهد شد.()الزم به توضی

 
 کلیک نمائید. خروجپس از گرفتن شماره داوطلبی بر روی لینک  .9

 

 مراحل ورود به سیستم را مجددا تکرار نمائید. .11

 

 نموده و برروی دکمه ارسال کلیک نمائید.کد امنیتی نشان داده شده را وارد  .11

 

 

 



 ایجاد کرده بودید را به صورت نشان داده شده در شکل وارد نموده و بر روی دکمه ورود کلیک نمائید.  7شناسه کاربری و گذرواژه ای که در مرحله  .12

 

 کلیک نمائید. "پذیرش داوطلب"مسیر زیر را دنبال کرده و  بر روی منوی  .13

 

 پذیرش داوطلب کلیک نمائید. 1از مرحله   انتخابجهت ورود مشخصات و انتخاب رشته  ) یا رشته ها (  بر روی لینک  .14

 

ابتدا  مانند تصویر نشان داده شده در شکل نام شهر یا قسمتی از آن را در کادر  "شهر محل اخذ مدرک سال آخر دبیرستان"جهت وارد کردن کد  .15

ظر در مربوطه وارد نموده و سپس بر روی عالمت سوال کلیک کنید تا کد مربوطه نمایش داده شود، در نهایت برای وارد کردن کد بر روی شهر مورد ن

 کادر باز شده کلیک نمائید.

 

 عمل نمائید. 15همانند مرحله  "ن رشته تحصیلی آخرین مدرکعنوا"جهت وارد کردن کد  .16

 

 



مربوط  پس از تکمیل اطالعات خواسته شده، باید ابتدا مجموعه رشته و سپس رشته یا رشته های مورد نظر را با کلیک کردن بر روی دکمه عالمت سوال .17

 به هر بخش انتخاب نمائید.

 

کلیک کرده و در صورتی که اخطاری صادر نشود به منظور  بررسی تغییراتجهت مشاهده خطاهای احتمالی بر روی دکمه  17پس از تکمیل مرحله  .18

 کلیک نمائید. بازگشتو سپس جهت تکمیل مرحله بعدی بر روی دکمه  اعمال تغییراتدر فرم، بر روی دکمه ثبت اطالعات وارد شده 

 

 کلیک نمائید."  انتخاب" همانند تصویر نشان داده شده بر روی لینک   "پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در آزمون  "م مربوط به به منظور تکمیل فر .19

 

 جهت پرداخت هزینه شرکت در آزمون نکات زیر باید در نظر گرفته شود : .21

 حتما باید عضو شبکه شتاب باشد.کارت مورد استفاده،   .1

 باشد.  CVV2    و دارای رمز دوم )یا همان رمز اینترنتی(  .2

  دارای مبلغ کافی جهت پرداخت هزینه باشد. .3

 کلیک کرده و اقدام به پرداخت الکترونیکی از درگاه بانک تجارت نمائید. آرم بانک تجارتبر روی ردن کارت عابر بانک با شرایط فوق، پس از مهیا ک

 



 

 می دهد.سیستم اجازه ورود به مرحله سوم را جهت ارسال مدارک  "  مراحل پذیرش" از  2و  1 حلهپس از تکمیل مر .21

 

 شرایط زیر باشد :جهت  بارگذاری تصویر مدارک در سامانه، تصویر مورد نظر باید دارای  .22

  . باشد.  JPEGفرمت آن به صورت فایل .1

 کیلو بایت بیشتر نباشد. 151حجم آن از  .2

کلیک نموده و از مسیر باز شده تصویر مورد نظر  ارسالبر روی لینک همانند شکل زیر به ترتیب پس از اسکن تصاویر مورد نیاز با شرایط ذکر شده، 

 بارگذاری نمائید.جستجو و را 

 
 مرحله چهارم  مربوط بهپس از تکمیل مرحله بارگذاری مدارک، جهت اطمینان از صحت انجام مراحل ثبت نام می توان از گواهی ثبت نام  .23

 .پرینت  گرفت" مراحل پذیرش"

بارگذاری له سوم زمانی امکان پذیر می باشد که کلیه مدارک )همه هشت مدرک( مشخص شده در مرح گواهی ثبت نامالزم به توضیح است که پرینت 

 شده باشد، در صورتی که برخی از مدارک نیاز به ارسال نداشته باشد پرینت گواهی ثبت نام نیز نیاز نخواهد بود.


