
 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

 بسمه تعالی

 

 99مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 

ویا گوگل  اکسپلورر نترنتیگلستان، الزم است پس از باز کردن مرورگر ا یجامع دانشگاه ستمیجهت ورود به س

گلستان به شکل  ستمیمراجعه گردد تا صفحه ورود به س  golestan.iust.ac.ir ینترنتیبه آدرس ا کروم

 .داده شود شینماریز

 

 

(1)شکل شماره   

(2)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

)برای نمونه کسی  "05800شماره داوطلبی+"قسمت شناسه کاربری در جهت ورود به سامانه آموزشی گلستان

و در قسمت کلمه عبور از   وارد نماید.( 05800123456بصورت  است "123456 "که شماره داوطلبی آن

 د نمودن آن خودداری نمائید( استفاده نمائید.ر)درصورت وجود عدد صفر در اول کد ملی از واکدملی

 

 

  

دکتری نیمه متمرکز وارد صفحه -پس از ورود به سامانه از طریق منوی تقاضای ثبت نام در مصاحبه علمی

 (3شوید.)شکل شماره  "دکتری نیمه متمرکز-تقاضای ثبت نام در مصاحبه علمی"

 

 

(3)شکل شماره   

(4)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

 داوطلب مشخصات تکمیل و مشاهده

 "مشخصات داوطلب"ردیف اول وارد  "دکتری نیمه متمرکز-تقاضای ثبت نام در مصاحبه علمی"صفحه در 

  و نسبت و به تکمیل اطالعات خود اقدام فرمائید. (4شده)شکل شماره 

 خود اطالعات اساس بر که) را مصاحبه در نام ثبت تقاضانامه در شده ثبت پیش از اطالعات ابتدا باید داوطلب

 با( است شده درج سیستم در و ارائه دانشگاه به کشور آموزش سنجش سازمان توسط قبالً داوطلب اظهاری

 .نماید تایید و ثبت را آن تقاضانامه اطالعات سایر تکمیل و نمودن وارد از پس و دهد مطابقت خود مشخصات

 

 

(5)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

شکل پس از آن را فشرده تا در صورت عدم وجود ا تپس از تکمیل اطالعات در پایین صفحه کلید بررسی تغییرا

 اعمال تغییرات را بزنید.

اطالعات  صحت کلیه"نکته مهم: داوطلبین گرامی توجه داشته باشند که قبل از اعمال تغییرات حتما 

 (4شکل شماره (را زده باشند.  ".ارائه شده در این تقاضانامه را تایید می نمایم

 

 

 

  پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در مصاحبه

در صفحه تقاضای ثبت نام در ردیف سوم از طریق لینک پرداخت الکترونیکی هزینه نسبت به پرداخت هزینه 

 (5مصاحبه اقدام نمایید.)شکل شماره 

 

(6)شکل شماره   

(7)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 ارسال تصویر مدارک

 

نیاز را دریافت نموده و در ردیف چهارم مدارک پس از پرداخت هزینه در ردیف سوم فرم های مورد 

 (9،8)شکل شماره کلیه مدارک خود را ارسال نمایید مورد نیاز و فایل مقاالت

 

 

 (8)شکل شماره 



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 
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(9)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 ه تحقیقاتی مورد عالقه خود را در وارد مینماید.مینز 5در ردیف 

 

 

 

 دریافت گواهی انجام ثبت نام

 رمدارکیارسال تصو نه،یهز یکیمشخصات، پرداخت الکترون دییداوطلب مراحل ثبت و تا کهیمرحله در صورت نیدر ا

 یگواه ستمیاست از س یانجام داده باشد، ضرور تیمورد عالقه را با موفق یقاتیتحق یها نهیو انتخاب زم یالزام

(10)شکل شماره   

(11)شکل شماره   



 یدکتر داوطلبینراهنمای ثبت نام 
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ارائه  یحضور ریمصاحبه غ یدر زمان برگزار ازین و در صورت رهیذخ (  jpg ایpdfانجام ثبت نام را به صورت )  

  .دیینما

 

 
(12)شکل شماره   


