قابل توجه متقاضیان ثبتنام در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد
توجه :جهت ثبتنام کارت بانکی عضو شتاب با رمز دوم فعال نیاز میباشد.
در صورتی که تاکنون در هیچ مرکزی از جهاددانشگاهی ثبتنام نداشتهاید میتوانید طبق راهنمای زیر اقدام نمایید.
 1جهت ثبتنام در دورهها به سایت  farhangsara.jdm.ac.irمراجعه فرمایید.
 2بر روی بخش ثبتنام کلیک کنید و بعد از مطالعه آییننامه و مقررات
کلی ،کار گروه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس مراحل زیر را طی
کنید تا وارد سیستم ثبتنام رویش شوید.

 5در مرحله بعد با کلیک بر روی دکمه پرداخت الکترونیکی به درگاه
بانک منتقل می شییوید .با واردکردن اطالعات عابر بانک ثبتنام خود را
تکمیل کنید.بعد از پرداخت حتما برروی عبارت تکمیل خرید کلیک نمایید.

 3در این مرحله بعد از انتخاب مرکز آموزشی ،کارگروه و طبقهبندی،
با کلیک برروی عالمت

کالس مورد نظر ،جدول مشخصات کالس

مجددا نمایش داده میشود .در صورت دارا بودن کد تخفیف آن را وارد
کنید و بر روی دکمه انتخاب کلیک کنید تا به صفحه مشخصات دوره و
کالس بازگردید .با انتخاب دکمه ادامه به مرحله بعد میروید.
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مقررات آموزشییی و شییرایص انصییراه را به دقت مطالعه و تایید کنید و بر روی

دکمه مرحله بعد کلیک نمایید .سپس اطالعات خود را به صورت کامل وارد نموده و
بر روی دکمهی مرحله بعد کلیک کنید .در صورت درست بودن اطالعات شخصی و
کالس ،دکمه تایید نهایی را انتخاب نمایید.

 6در این صفحه که در تصویر ذیل مشاهده میکنید گزینه رسید ثبت نام
را انتخاب کرده و رسید خود ،را که حاوی اطالعات کالس شما نیزمیباشد،
دریافت نمایید(.عدم دریافت رسید به دلیل فعال نبودن گزینه  pop-upدر
مرورگرتان می باشد که می توانید در تنظیمات آن را فعال نمایید)

 7همراه داشتن این برگه(رسید ثبتنام) برای حضور در کالسالزامی است.
الزم به ذکر است کد فراگیر نام کاربری شما و رمز عبور کد ملی وارد شده
میباشد که جهت ثبت نام ترمهای آینده و مشاهده نمره به آن نیاز دارید.

