
راهنماي ثبت نام الكترونيكي بررسي سوابق تحصيلي

پرديس بين الملل كيش

www.kish.sharif.eduورود به سايت -1

لطفا جهت ثبت نام وارد بخش زير گرديد -2

پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي > - دانشجو پذيرش

مقطع مورد نظر خود را انتخاب نمائيد



نه دانلود دفتر چه راهنماپس از مشاهده  خالصه آگهي ثبت نام  ميتوانيد اصل آگهي پذيرش پرونده را از گزي -3
ثبت نام كليك كرده  و وارد سايت اوليه گرديد.گزينه ورود به سامانه  بر رويو براي ادامه  دريافت نموده



  :م هزينه ثبت ناطريقه پرداخت  -4

گردد. .payment.sharif.kish.ac.ir www متقاضي جهت پرداخت هزينه ثبت نام ميبايست وارد سايت 

جهت ايجاد اوليه پروفايل مالي متقاشي ميبايست نسبت به تكميل پروفايل خواسته شده اقدام نماييد.-5



جادايمتقاضي براي جهت پرداخت هزينه ثبت نام و ادامه روند ثبت نام در اين مرحله نام كاربري و كلمه عبور -6
است همانند شكل زيرگرديده 

گرديده و نام كاربري و كلمه   .payment.sharif.kish.ac.irwwwمتقاضي ميبايست مجددا وارد سايت -7
عبور خود را در قسمت زير وارد نمايد



متقاضي وارد پروفايل خود شده و اقدام به پرداخت هزينه ثبت نام نمايد همانند شكل زير -8

مي يابد توجه نماييد همانند شكل زير درگاه پرداختيرداختي بانك انتقال درگاه پدر اين مرحله متقاضي به  -9
باید حاوي اطالعات زیر باشد در غیر اینصورت لطفا مراتب را به شماره تلفن 02166165041 و یا 

02166165140 اطالع دهید.



به شما اعالم بعد از پرداخت شما مجددا به پروفايل خود منتقل شده و كد پرداخت كه توسط بانك عامل -10
.گردد را نگهداري نموده و گزينه تكميل فرايند ثبت نام را انتخاب نماييد مي

نمايد اين كد در پروفايل داشتتواند كد پيگيري خريد خود را يادن به هر دليلي متقاضي در صورتي توجه : 
نخود را از ايكد شماره خريد  مي تواند متقاضي  لذا مي گرددنگهداري  )شكل زير(متقاضي در مسير زير

نمايد.حل ثبت نام مرابه تكميل  اقدام و مجددا نسبت ودهمسير دريافت نم

سوابق پرداخت >-مسير : فرايند ها 



رآيندگزينه ادامه ف زير فقيت انجام گرفته باشد همانند شكلدر صورتي كه پرداخت هزينه ثبت نام شما با مو-11
تكميل فرم نهايي اقدام نمايد ثبت نام براي متقاضي به نمايش در مي آيد و متقاضي ميتواند نسبت به

تصويري از فرم نهايي ثبت نام



بابت تاييددر انتها بعد از تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به صورت همزمان يك ايميل از اداره پذيرش  -12
و همزمان پيغام زير بصورت الكترونيك نمايش داده ميشود. دريافت نمودهك خود ارسال مدار

موفق باشيد.




