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به آدرس  www.aj.ac.irرفته از منوی صفحه اصلی گزینه ثبت نام کاربران را انتخاب نمایید .
در فرم ثبت نام در قسمت نام اسم و فامیل خود را با حروف فارسی بصورت کامل درج نمایید (الزامی)
در قسمت نام کاربری یک نام کاربری به دلخواه با حروف انگلیسی انتخاب نمایید (.الزامی)
در قسمت پست الکترونیک ایمیل شخصی خود را بنویسید (دقت کنید به این ادرس ،ایمیلی برای تایید
نهایی کاربر فرستاده خواهد شد(.الزامی)
در قسمت تایید پست الکترونیک ایمیلی انتخاب خود در مرحله قبل را بازنویسی نمایید (الزامی)
در قسمت کلمه عبور رمز عبور انتخابی خود را بنویسید (.الزامی)
در قسمت تایید کلمه عبور رمز عبور انتخابی خود در مرحله قبل را تکرار کنید (الزامی)
در قسمت جنسیت از میان دو گزینه مذکر و مونث یکی را انتخاب کنید (الزامی)
در قسمت جزییات با یک ویرایشگر متن مواجه هستیم موارد زیر را در ویرایشگر متن بنویسید (الزامی)
سمت  :سمت اداری خود
تلفن  :شماره تلفن مستقیم بهمراه داخلی مورد نظر
فکس  :اگر در قسمتی که هستید فکس وجود دارد شماره فکس را ذکر کنید در غیر اینصورت ننویسید
ایمیل  :ایمیل خود را بنویسید
کل متن را با فشار دادن همزمان کلیدهای
در حالت انتخاب شده قرار دهید سپس گزینه های زیر را یک به یک انتخاب نمایید
برای راست به چپ شدن
برای راست چین شدن
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.11
.11
.12
.13
.14

در قسمت تصویر اواتار ترجیحا عکس پرسنلی دیجیتال خود را انتخاب نمایید (الزامی)
درقسمت نشانی اینترنتی در صورتی که وب سایت شخصی و یا وبالگ دارید ادرسش را ذکر نمایید
(اختیاری)
دکمه ثبت نام را کلیک نمایید
ایمیلی برای شما فرستاده می شود جهت تایید ثبت نام نهایی لذا به صندوق ورودی ایمیل خود رفته و پس
ازانتخاب ایمیل مورد نظر بر روی لینک تایید کلیک نمایید تا ثبت نام شما نهایی شود
به مثال زیر در پر کردن فرم توجه نمایید

