
 راهنمای ثبت نام الکترونیکی بررسی سوابق تحصیلی 

 پردیس بین الملل کیش

تذکر : تمامی نیمسال ها و اعداد موجود در تصاویر بصورت فرضی در نظر گرفته شده است دارای 

 باشد ارزش نمی

 www.kish.sharif.eduورود به سایت -1

 

 لطفا جهت ثبت نام وارد بخش زیر گردید  -2

 پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی     < -پذیرش دانشجو 

 مقطع مورد نظر خود را انتخاب نمائید 

http://www.kish.sharif.edu/


 

پس از مشاهده  خالصه آگهی ثبت نام  میتوانید اصل آگهی پذیرش پرونده را از گزینه دانلود دفتر چه راهنما   -3

 دریافت نموده و برای ادامه بر روی گزینه ورود به سامانه ثبت نام کلیک کرده  و وارد سایت اولیه گردید.



 

 

 

 

 

 

 

 

 طریقه پرداخت هزینه ثبت نام : -4

 گردد. payment.sharif.kish.ac.ir .www متقاضی جهت پرداخت هزینه ثبت نام میبایست وارد سایت 

http://payment.sharif.kish.ac.ir/
http://payment.sharif.kish.ac.ir/


 

 نمایید.جهت ایجاد اولیه پروفایل مالی متقاشی میبایست نسبت به تکمیل پروفایل خواسته شده اقدام -5

 

 

 

در این مرحله نام کاربری و کلمه عبور جهت پرداخت هزینه ثبت نام و ادامه روند ثبت نام برای متقاضی ایجاد -6

 گردیده است همانند شکل زیر 



 

گردیده و نام کاربری و کلمه    www.payment.sharif.kish.ac.irمتقاضی میبایست مجددا وارد سایت -7

 عبور خود را در قسمت زیر وارد نماید 

 

 

 

 

 

 

 متقاضی وارد پروفایل خود شده و اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام نماید همانند شکل زیر  -8

www.payment.sharif.kish.ac.ir


 

ید همانند شکل زیر درگاه پرداختی در این مرحله متقاضی به درگاه پرداختی بانک انتقال می یابد توجه نمای -9

و یا  02166165041باید حاوی اطالعات زیر باشد در غیر اینصورت لطفا مراتب را به شماره تلفن 

 اطالع دهید. 02166465140

 

بعد از پرداخت شما مجددا به پروفایل خود منتقل شده و کد پرداخت که توسط بانک عامل به شما اعالم  -10

 گهداری نموده و گزینه تکمیل فرایند ثبت نام را انتخاب نمایید. می گردد را ن



توجه : در صورتی متقاضی به هر دلیلی  نتواند کد پیگیری خرید خود را یادداشت نماید این کد در پروفایل 

خود را از این کد شماره خرید  متقاضی در مسیر زیر)شکل زیر( نگهداری می گردد لذا متقاضی می تواند 

 نماید.به تکمیل مراحل ثبت نام  اقدام و مجددا نسبت ودهدریافت نممسیر 

 سوابق پرداخت <-مسیر : فرایند ها 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه ادامه فرآیند در صورتی که پرداخت هزینه ثبت نام شما با موفقیت انجام گرفته باشد همانند شکل زیر -11

 میتواند نسبت به تکمیل فرم نهایی اقدام نمایدثبت نام برای متقاضی به نمایش در می آید و متقاضی 



  

 تصویری از فرم نهایی ثبت نام  

  

 

 

 

در انتها بعد از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به صورت همزمان یک ایمیل از اداره پذیرش بابت تایید  -12

 میشود. ارسال مدارک خود دریافت نموده و همزمان پیغام زیر بصورت الکترونیک نمایش داده



  

 موفق باشید. 


