


عسیس راَىمای يريد بٍ پرتال بیىش ي برای تمامی دايطلبان خصًصا  ضمه آرزيی مًفقیت
 :وحًٌ دریافت اطالعات بٍ شرح زیر می باشذ

 
    

 :اس دٍ رٍش اهکاى ٍرٍد بِ پزتال هَسسِ بیٌص را داریذ         
ٍارد سایت هَسسِ بیٌص ضَیذ ٍ   binesh.ir-www.m&  www.binesh.ac.irبا ٍارد کزدى آدرس  -1

 .اس هٌَی ظاّز ضذُ گشیٌِ ٍرٍد بِ پزتال را اًتخاب ًواییذ
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 .ضَیذهستمین ٍارد بخص پزتال هی  portal.binesh.ac.irبا ٍارد کزدى آدرس  -2•
 

بزایتاى ارسال هی با ٍارد کزدى ًام کاربزی ٍ کلوِ عبَر کِ اس طزیك اس ام اس اس ضوارُ  •
 .ضَد ، اهکاى ٍرٍد بِ صفحِ خَد را داریذ

 

http://www.binesh.ac.ir/


 

 :بعذ اس ٍرٍد بِ پزتال خَد ، ضوا ٍارد صفحِ ای با فزهت سیز هی ضَیذ    •

 



 

•   

شما بایذ در ايلیه بار يريد بٍ پرتال خًد در بخش اطالعات دايطلب ي در قسمت يیرایش پريفایل ، در صًرت مغایرت •
 .معذل حتما اطالعات معذل خًد را يیرایش ومًدٌ ي عکس پرسىلی خًد را قرار دَیذ
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 در ایي لسوت تاریخ ّای آسهَى لزار دادُ ضذُ  



 
.بر ريی آیکه کارت دايطلبی کلیک کردٌ ي کارت شرکت در آزمًن خًد را پریىت بگیریذ  

• کارت شما حتما بایذ عکس دار ي در جلسات آزمًن َمراَتان باشذ ، در غیر ایىصًرت از شرکت در جلسٍ آزمًن        )
.(جلًگیری بٍ عمل می آیذ        



 
ساعت بعذ اس بزگشاری آسهَى هی تَاًیذ کارًاهِ ًْایی خَد را کِ ضاهل   48داٍطلباى •

ساعت بعذ اس  24کارًاهِ اٍلیِ . )ارسیابی ّوِ داٍطلباى بیٌطی در سزاسز کطَر هی باضذ را دریافت ًوایٌذ
 .(گیزد هیآسهَى رٍی سایت لزار 

 



 
فَق ، هی تَاًیذ اطالعات هزبَط بِ هحل بزگشاری آسهًَْا اعن اس آیکي با کلیک بز رٍی 

.تْزاى یا ضْزستاًْا را دریافت ًواییذ  

 



 
پاسخ تطزیحی در  ایي لسوت آسهَى در ّز ضْز ٍ ّوچٌیي دفتزچِ هحل بزگشاری آدرس 

.بارگذاری هی گزدد  



 

 .خَاّذ شذبشگضاس آرس  8صبح جوعِ  8 آصهَى اٍل ساس سبعت -1•
 .حضَس تب ًین سبعت قبل اص آصهَى الضاهی هی ببشذ -2•
 .سعبیت شئًَبت داًشگبّی ٍ اًضببطی الضاهی است -3•
 .اهکبًپزیش هی ببشذعکس داس ٍسٍد بِ هحل بشگضاسی آصهَى بب دس دست داشتي کبست داٍطلبی  -4•
 .آرسدس پشتبل داٍطلب قشاس هی گیشد 6اص سٍص چْبسشٌبِ هحل بشگضای آصهَى دس شْشّبی هختلف  - 5•
ّوبى ّفتِ ای کِ آصهَى بشگضاس شذُ ، هی تَاى بب دس  فشد سٍصّبیدس صَست غیبت دس ّش آصهًَی فقط  -6•

 ..دست داشتي کبست آصهَى خَد ٍ بب هشاجعِ بِ ًوبیٌذگی ّوبى آصهَى سا دسیبفت ًوبییذ
 .هی گشددپیبهک آرس  5شٌبِ سِ ٍ سهض عبَس اص سٍص کذکبسبشی  -8•
آرس کذ کبسبشیتبى اس ام اس ًگشدیذ ، حتوب بب هَسسِ بیٌش تْشاى توبس  6چٌبًچِ تب سٍص چْبسشٌبِ  -9•

 .حبصل فشهبییذ

ماستموفقیت شما     


