
 

 هشاجعیي هحتشم اخز ًَتت دسهاًگاُ اص طشیق کاهپیَتش ٍ هَتایل قاتل اًجام هی تاشذ.

 اهکاى سصٍس ایٌتشًتی فقط تشای سٍص تعذ هیسش است.
 

)ایي عولیات تا هَتایل قاتل اًجام ًیست( هشاحل اخز ًَتت تا استفادُ اص کاهپیَتش:  

 )تا استفادُ اص هشٍسگش گَگل کشٍم آپذیت شذُ(ٍاسد شَیذ. .nobat.umsu.ac.irwww ایٌتشًتی  تِ آدسس ساهاًِ ًَتت گیشی تِ  -1

 دس هٌَی تاال تش سٍی گضیٌِ ثثت ًام کلیک ًوَدُ ٍ تعذ اص ٍاسد ًوَدى هشخصات فشدی ٍ تیوِ ایی خَد تش سٍی گضیٌِ ثثت ًام کلیک ًوَدُ ٍ -2

 ِ اص طشیق پیاهک تشایتاى اسسال هی شَد دس ساهاًِ ٍاسد ًواییذ. )دس ٍاسد کشدى کذ هلی ٍ شواسُ هَتایل دقت ًواییذ.(کذ فعال ساصی ک

 شواسُ هَتایلٍ تشای سهض عثَس کذ هلی تعذ اص ثثت ًام، دس هٌَی تاال تش سٍی ٍسٍد کاستشاى کلیک ًواییذ. دس اداهِ تشای ًام کاستشی  -3

 خَد سا کِ دس صهاى ثثت ًام ، ثثت کشدُ ایذ سا ٍاسد ًواییذ.

 سا ٍاسد کشدُ ٍ جستجَ ًواییذ. هَسد ًظش دس صفحِ ی تاص شذُ، دس  کادس جستجَی ًام دکتش -4

 دس صفحِ تاص شذُ ، دکتش هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ تش سٍی گضیٌِ سصسٍ کلیک ًواییذ. -5

 کلیک ًوَدُ ٍ دس هشحلِ تعذ سٍی دکوِ اًتخاب کلیک ًواییذ. دس تقَین   سد ًظشدس صفحِ جذیذ تاص شذُ، تش سٍی سٍص هَ  -6

کلیک ًواییذ ٍ دس اداهِ تش سٍی تاییذ کلیک ًوَدُ ٍ دس صَست هَفق تَدى عولیات سصسٍ "برای ادامه کلیک نمایید" دس اداهِ تش سٍی گضیٌِ  -7

 تشای شوا پیاهک اسسال خَاّذ شذ.

اص هَتایل : هشاحل اخز ًَتت تا استفادُ  

 

 ٍاسد شَیذ.)تا استفادُ اص هشٍسگش گَگل کشٍم آپذیت شذُ( www.nobat.umsu.ac.ir تِ ساهاًِ ًَتت گیشی  تِ آدسس ایٌتشًتی  -1

 آیکي اپلیشکي تِ صَست صیش است. سا دس ّواى صفحِ تِ عٌَاى کاستش عادی داًلَد کشدُ ٍ ًصة ًواییذ. SHAFADOCاپلیکشي  -2

3-  
 دس اپلکشي تش سٍی گضیٌِ ثثت ًام کلیک ًوَدُ ٍ هشخصات فشدی ٍ تیوِ ایی خَد سا ٍاسد ًواییذ. -4

هَسد ًظش  تعذ اص ثثت ًام، تا کذ هلی ٍ شواسُ هَتایل خَد تِ عٌَاى ًام کاستشی ٍ سهض عثَس خَد ٍاسد سیستن شذُ ٍ عولیات سصٍس تشای دکتش -5

 اًجام دّیذ.سا 

ًَتت هَسد ًظش تشای شوا ثثت هی شَد. الصم تِ رکش است دس اپلیکشي پیاهک سصسٍ تشای شوا "ثبت نام با موفقیت انجام شده"  تا دسیافت پیغام  -6

 اسسال ًوی گشدد.

تا شواسُ ّای ریل تواس تگیشیذ.دس صَست هشکل دس ّشیک اص هشاحل ، اص قثیل عذم اهکاى ثثت ًام، عذم اهکاى اخز سصسٍ ٍ .....   
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