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  دریافت شماره دانشجویی)شناسه کاربری( و رمز عبور مرحله اول:

tjamcaas.ac.ir :مراجعه به آدرس اینترنتی   



 اساتید و دانشجویانکلیک بر روی قسمت پرتال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رود به قسمت پیش ثبت نام اینترنتیو

 

 

 

 

 

 

نمایید و سپس دکمه جستجو را وارد  در کادر مربوط خود را)بدون صفر اول(در این قسمت شماره داوطلبی و کد ملی 

 فشار دهید.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ) ، دراین صفحه شناسه کاربریدرست وارد کرده باشیدرا چنانچه شماره داوطلبی و کد ملی 

برای انجام ادامه مراحل ثبت نام  سپسخود را دریافت خواهید کرد،  )کدملی(و رمز عبور (دانشجویی

 .بیان شده کلیک نمایید بر روی لینک

 

 

 

 



 در این مرحله بر اساس شناسه کاربری و رمز عبور دریافت شده وارد پرتال دانشجویی خود شوید.

 

 

 

 

 

 

 تکميل اطالعات برای ثبت نام مرحله دوم:

و آموزشی خود را که سیستم به  ای شدگان محترم باید اطالعات شناسنامهدر این مرحله پذیرفته 

 .آنها ارائه می نماید مشاهده وتکمیل نمایند

 .از قسمت سمت راست بر روی منوی پرونده قسمت اطالعات شخصی کلیک نمایید

 

وجه به موارد یک به یک اطالعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، رفاهی، ایثارگری و ارسال مدارک را با ت

 .خواسته شده تکمیل نمایید

 .هریک از مراحل ورود اطالعات،دکمه ذخیره را فشار دهیدضروری است پس از اتمام 



شده   ک از موارد خواسته شده، فایل اسکنبا کلیک بر روی دکمه ارسال در هری در قسمت ارسال مدارک

 باشد(  image/jpg تفرم کیلوبایت و با555نمایید)حجم فایل باید کمتر از  مورد نظر را بارگذاری

 

 مرحله سوم: پرداخت هزینه کارت دانشجویی

 بخش پرداخت الکترونیک می شوید ،در این مرحله از قسمت سمت راست پورتال، وارد منوی مالی

 

)با هریک از کارتهای عضو شتاب  .با انتخاب مورد پرداخت و بانک مورد نظر وارد مراحل بعد شوید

 .پرداخت وجه انجام میشود(



 

 

 

 

 

 ریال می باشد(255555اینترنتی خواهید شد)هزینه کارت دانشجویی مراحل باال وارد صفحه پرداخت پس از انجام 

 و روی گزینه پرداخت کلیک کنید. اطالعات کارت خود را وارد نمایید



                        

گزینه تکمیل فرآیند خرید را انتخاب  در پنجره جدیدی که باز میشودفشردن گزینه پرداخت،  پس از

 را انتخاب نمایید. اشاره شده  کنید و سپس در پنجره جدیدی که باز میشود حتما گزینه 

 

 

 کرد.در صورتی که پرداخت بدرستی صورت گرفته باشد شماره پیگیری و کد رسید را دریافت خواهید 

 

 ویی بيمه دانشج: پرداخت هزینه چهارممرحله 



ریال بابت بیمه به صورت الکترونیکی همانند مراحل پرداخت کارت  45555دانشجو باید مبلغ 

در صورتی که پرداخت بدرستی صورت گرفته باشد شماره پیگیری و کد رسید  دانشجویی، پرداخت نماید.

 را دریافت خواهید کرد.

 پرداخت  شهریه علی الحساب )مخصوص پذیرفته شدگان نوبت دوم( :پنجممرحله 

ریال به صورت علی الحساب، بابت شهریه  5555555باید مبلغ  دانشجویان نوبت دوم )شبانه(

در صورتی که پرداخت بدرستی صورت گرفته باشد  دانشجویی، به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

 خواهید کرد. شماره پیگیری و کد رسید را دریافت

 مرحله ششم: پرداخت هزینه خوابگاه )مخصوص آقایان(

ریال بابت هزینه خوابگاه  3555555دانشجو در صورتی که نیاز به استفاده از خوابگاه دارد، باید مبلغ 

بصورت الکترونیکی همانند مراحل قبل پرداخت نماید. در صورتی که پرداخت بدرستی صورت گرفته 

 و کد رسید را دریافت خواهید کرد. باشد شماره پیگیری

 پرداخت هزینه  برای خواهران به صورت حضوری است.

 امن : تایيد نهایی و چاپ اطالعات ثبتهفتم مرحله

طالعات شخصی وارد شوید و روی گزینه تایید قسمت منوی پرونده بخش ا دوباره بهدر این مرحله 

 نهایی کلیک نمایید.

  

 

 

 

 



چک کردن کلیه اطالعات وارد شده و قبولی صحت آنها بر روی گزینه تایید در این قسمت پس از 

 نهایی در انتهای صفحه کلیک نمایید.

 

 

در خاتمه انجام اطالعات شما تایید خواهد شد.سپس بر روی قسمت دریافت رسید کلیک نمایید و

 رسید ثبت "ثبت نامی خود پرینت تهیه نموده و آنرا به عنوان از اطالعات مراحل ثبت نام اینترنتی

به همراه داشته باشید.)ارائه این رسید برای انجام  نام به همراه سایر مدارک ثبت "نام اینترنتی

 .مراحل تکمیلی ثبت نام در دانشگاه و تشکیل پرونده الزامی است(

 :شروع کالس ها

اساس برنامه کالسی مندرج در پرتال دانشجویی تشکیل  بر 51/57/1317کالسهای درسی از تاریخ 

 .خواهد شد

از طریق اداره آموزش دانشگاه به صورت حضوری آماده  15/57/1317کارت دانشجویی از مورخه 

 .تحویل به دانشجویان محترم می باشد

 

 



 :ثبت نام حضوری و تحویل مدارکزمان 

مطابق با  11/57/1317لغایت چهارشنبه مورخ   15/57/1317ثبت نام حضوری از روز یکشنبه مورخ 

. دانشجویان محترم می بایست در شودکه متعاقبا اعالم خواهد شد، انجام می برنامه اعالمی دانشگاه

زمان ثبت نام حضوری نسبت به تحویل اصل مدارک اسکن شده به همراه رسید ثبت نام الکترونیکی 

 .در اداره آموزش دانشگاه اقدام نمایند

 :1کرتذ

ثبت نام الکترونیکی و همچنین ثبت نام حضوری برای تمامی پذیرفته شدگان ضروری بوده و عدم  

 .ثبت نام الکترونیکی یا حضوری در تاریخهای اعالم شده به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود

انتخاب واحد کلیه دانشجویان به صورت گروهی و توسط اداره آموزش دانشگاه، قبل از : 2تذکر

 خواهد شد.ثبت نام حضوری و تحویل مدارک بدون نیاز به حضور دانشجو انجام 

 

 

 ا در کليه مراحل زندگیبا آرزوی موفقيت شم


