
  

- در اين بخش نوع كاربري را دانشجويان جديدالورود انتخاب كنيد و سپس با وارد كردن كد ملي به عنوان كد كاربري و شماره داوطلبي( در پذیرش صرفا 
اقدام نماييد.بر اساس سوابق تحصیلى کلمه عبور عدد 0 مى باشد.) به عنوان كلمه عبور 
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- پس از اين بخش وارد صفحه كاربري خود خواهيد شد

، نسبت به تكميل فرمهاي اطالعات داوطلبان به صورت آنالين اقدام نماييد.   دقت نماييد  - در قسمت اطالعات داوطلبان
ار را حتما به صورت صحيح و دقيق تكميل كنيد. پس از ذخيره به مرحله بعدي برويد.  كه موارد ستارهد

دانشجوي محترم قبولی شما در دانشگاه آفاق را تبریک میگوییم.
جهت انجام ثبتنام الكترونيكي و صدور كد رهگيري و شماره دانشجويي به ترتيب ذيل اقدام كنيد.
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مراجعه نماييد.دانشگاه افاقبه آدرس سامانه آموزشي سماي  - 

خواهيد شد.فرمهاي آموزشي - پس از تكميل اطالعات داوطلبان وارد پنل 
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در اين قسمت فرمهاي قرار داده شده را پرينت نموده و پس از تكميل آنها به همراه ساير مدارك درخواستي از طريق پست پيشتاز به 

آدرس اعالم شده در اطالعيه ثبتنام ارسال نماييد.  

شويد. 

 

- سپس وارد پنل مدارك درخواستشده

در اين قسمت نسبت به ارسال فرمهاي ذيل با فرمت JPG اقدام كنيد:
کنید.

  

اسكن عكس پرسنلي  ٤*٣  ١-تصوير داوطلب
٢ را بارگذاريتوجه داشته باشيد در صورت نبود مدرك كارشناسي فرم شماره 

شدگان خانم در اين قسمت جهت تكميل فرايند تصوير عكس خود را ( پذيرفته كارت پايان خدمت يا وضعيت نظام وظيفه تصوير-٢
بارگذاري كنيد.)

و کاردانى(در صورتى که داراى  مقطع کارشناسى ناپیوسته مى باشید.)مدرك كارشناسيتصوير  -٣
تمام صفحات  تصويرشناسنامه  -٤
  كارت مليتصوير   -٥

خواهيد شد.  مدارك ارسال شده پس از اين مرحله وارد پنل
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در اين قسمت مي توانيد تصوير مداركي را كه ارسال كردهايد مشاهده كنيد و در صورت مغايرت و يا اشتباه نسبت به حذف تصوير و 

ارسال دوباره از قسمت ارسال تصاوير درخواست شده اقدام نماييد.  
خواهيد شد كه پس از پرينت اين فرمها و تاييد اطالعات نسبت به ارسال 

 

پس از اين مرحله وارد قسمت چاپ فرمهاي درخواستي
پستي اين فرمها اقدام نماييد.  

ميباشدكه پس از اين مرحله ديگر امكان صدور كد رهگيري توجه داشته باشيد كه پس از مرحله چاپ فرمهاي درخواست، مرحله 

ويرايش هيچ كدام از اطالعات ثبت شده خود را نخواهيد داشت. در واقع اين مرحله به معناي تاييد نهايي اطالعات ثبت شده شما 

ميباشد.  
يد مطمئن شويد. پس از صدور كد رهگيري از اين البته در اين قسمت ميتوانيد قبل از چاپ نسبت به صحت اطالعاتي كه ثبت كرده ا

صفحه پرينت گرفته و جهت ارسال از طريق پست اقدام نماييد.  

الزم است دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویى، 
اصل مدرك تحصیلى

- چهار قطعه عکس 4*3 
- کپى مدرك پایان خدمت

. - پرینت فرم نهایى ثبت نام صادر شده از سایت که توسط دانشجو امضا و تایید شده است
 را به آدرس پستى زیر ارسال نمایند.




