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 يسيد

 

 ضًیذ.  pr.tums.ac.irابتذا ياسد پشتال سيابط عمًمی داوطگاٌ بٍ آدسس  -1

 با تایپ وام کاسبشی ي کلمٍ عبًس بش سيی يسيد اعضاء کلیک کشدٌ،دسپىجشٌ باص ضذٌ  -2

 کٍ قبال اص مذیشیت سيابط عمًمی داوطگاٌ دسیافت کشدٌ ایذ، ياسد ادمیه ضخصی خًد ضًیذ. 

 
 دس سمت چپ صفحٍ باص ضذٌ مىًَای عمًدی سا مطاَذٌ خًاَیذ کشد -3

 بش سيی داضبًسد گضاسش تصًیشی کلیک کىیذ.  
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 داضبًسد گضاسش تصًیشی

 

  .ضامل فشم جستجً ي داضبًسد گضاسش تصًیشی می باضذباص ضذٌ  صفحٍ َماوطًس کٍ مطاَذٌ می کىیذ، 

 یا عىًان گالشی یا دستٍ گالشی سا بٍ ضما می دَذ.  idفشم جستجً، امکان جستجًی گالشی بش اساس 

 

 جُت دسج گالشی جذیذ بش سيی دسج سکًسد جذیذ کلیک کىیذ. -1

 
 کىیذ. فشمفشم داضبًسد گضاسش تصًیشی سا  -2
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کٍ عىًان گضاسش ياسد ضذٌ دس قسمت داضبًسد گضاسش  اص تکمیل فشم  بش سيی ثبت کلیک وماییذ صفحٍ صیش سا مطاَذٌ خًاَیذ کشدپس  -3

 تصًیشی اضافٍ ضذٌ است.

 
 عىًان گالشی، َمان عىًان گضاسضی است کٍ دس مشحلٍ قبل ياسد کشدیذ.

 دادٌ می ضًد. ومایص گضاسش تصًیشیتصًیش گالشی، َمان عکسی است کٍ دس صفحٍ 

دس صفحٍ باص ضذٌ بش سيی بٍ عىًان گالشی مًسد وظش خًد الصم است دس ایه مشحلٍ بش سيی گضیىٍ )تصايیش( کلیک کشدٌ  ،بشای افضيدن تصايیش -4

 دسج سکًسد جذیذ کلیک کىیذ.

 
 .ي ضما امکان تغییش آن سا وذاسیذ وام گالشی بٍ صًست ثابت ومایص دادٌ می ضًد دس ایه قسمت

 ن عکس مًسد وظش خًد سا ياسد کىیذ ، دقت وماییذ کٍ عىايیه عکس َا حتما التیه ي بذين کاساکتشَای خاظ ي فاصلٍ باضذ.عىًا

 

 الصم است بشای اوتخاب عکس بش سيی اوتخاب فایل کلیک کىیذ.
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 خًد اوتخاب کىیذ. امپیًتش کلیک کىیذ ي عکس مًسد وظش سا اص محل رخیشٌ ضذٌ دس محیط ک  دس پىجشٌ جذیذ باص ضذٌ بش سيی

 

 .کلیک کىیذ   بش سيی فایل با موفقیت ارسال شدکلیک وماییذ با مطاَذٌ پیغام   سپس بش سيی دکمٍ 

 سا مطاَذٌ خًاَیذ کشد کٍ تصًیش باسگزاسی ضذٌ دس آن ومایص دادٌ ضذٌ.کلیک بش سيی ثبت، صفحٍ ای حايی محتًای گضاسش تصًیشی  با -5

 اتمام تمام تصايیش گالشی ادامٍ دَیذ ي دس پایان بش سيی ثبت وُایی اطالعات کلیک کىیذ. امشاحل فًق سا ت

 حزف یا يیشایص َش عکس تا قبل اص اسسال وُایی امکان پزیش است.* 
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