بسمه تعالی

هن
را مای

ثبت انم غیرحضوری دکتری
بدون آزمون (استعدا د ردخشان)

 داٍطلثیي گزاهی ،جْت اًجام ثثت ًام غیزحضَری دکتزی تذٍى آسهَى (اعتعذاد درخؾاى) السم اعت
هزاحل سیز را تِ تزتیة اًجام دّیذ (هی تایغت جْت اًجام هزاحل ثثت ًام الکتزًٍیکی صزفا اس هزٍرگز
 Intenet Explorerاعتفادُ ؽَد.
ٍ-1ارد ؽذى تِ عایت گلغتاى ،تِ
آدرط :
https://golestan.iust.ac.ir

-2کلیک تز رٍی گشیٌِ
"ورود به سیستن"

 پظ اس ایي هزحلِ ٍ کذ ًوایؼ دادُ ؽذُ،هطاتق ؽکل سیز ٍارد صفحِ  Loginهی ؽَیذ .در ایي صقحِ اس
طزیق لینک "پذيزش دانشجوي دكتزاي تخصصي دانشگاه علن و صنعت ايزاى در سال(7931بذوى آسهوى
استعذادهاي درخشاى)" جْت ٍرٍد تِ عاهاًِ اعتفادُ ًوائیذ.
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 پظ اس ٍرٍد تِ عاهاًِ ،اس هٌَی "ثبت نام"  ،پزداسػ "ثبت هشخصات اولیه داوطلب آسهوى" را
اًتخاب ًواییذ.
 دقت تِ اًتخاب عٌَاى صحیح

ایجاد ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ هَرد ًظز
 ضزوري است داوطلب ،قبل اس ثبت هشخصات ،قسوت "توضیحات
ههن" را به طور کامل مطالعه نماید.
 بذوى شناسه كاربزي و گذرواصه ،انجام هزاحل بعذي اهکاى پذيز
نوي باشذ.

 اعتفادُ اس کلیذ هؾخص ؽذُ پظ اس تکویل فزم
 یادداؽت ًوَدى "شواره پزونذه داوطلب"

تَضیحات هْن :
 -1تا تکویل فزم تاال ،تٌْا هؾخصات اٍلیِ ،ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ ٍ ًیش ؽوارُ پزًٍذُ داٍطلة ثثت ؽذُ ٍ
تزای اداهِ عولیات السم اعت داٍطلة اتتذا تا کلیک تز رٍی لیٌک "خزٍج" (تاال ٍ عوت راعت ّویي
صفحِ) اس فزم خارج ؽذُ ٍ هجذدا ایي تار تا ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ خَد ٍارد عاهاًِ گلغتاى ؽَد ٍ
ًغثت تِ تکویل اطالعات درخَاعتی اقذام ًوایذ.
 -2ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ ٍ ؽوارُ داٍطلة تزای اًجام عولیات تعذی تغیار هْن اعت ،حتوا ایي هَارد را
در جایی یادداؽت ًواییذ.
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 پظ اس ٍرٍد هجذد تِ عاهاًِ تا ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ( ،تصَیز تاال) هغیز سیز را طی ًواییذ:

 در ایٌجا (تصَیز سیز) داٍطلة هی تایغت تِ تزتیة  6هزحلِ اتتذایی ًوایؼ دادُ ؽذُ را تکویل ٍ ًْایتا در
هزحلِ آخز (ردیف )7اقذام تِ دریافت "گواهي انجام ثبت نام" ًوایذ.
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 هزحلِ  : 1هؾخصات داٍطلة

ارعال عکظ پزعٌلی هٌاعة الشاهی هی تاؽذ

-3کلیک تز رٍی لیٌک تاال (اس ایي گشیٌِ تٌْا یکثار ٍ قثل اس

دریافت ًام کارتزی ٍ گذرٍاصُ تایذ اعتفادُ ًوَد)

اس عالهت عَال ّا (؟) اعتفادُ ًواییذ

تزای ٍارد ًوَدى "رؽتِ" ٍ "داًؾگاُ" تزای ّز دٍ هقطع اتتذا
تخؾی اس ًام را در علَل ّای تلٌذتز ٍارد ٍ عپظ اس عالهت عَال (؟)
اعتفادُ ًواییذ .هثال :تزای درج "تهزاى" هی تَاًیذ تٌْا حزف "ت" را
تایپ ٍ عپظ عالهت عَال را اًتخاب ًواییذ
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الشاها هی تایغت تاییذ گزدد ٍ عپظ اس گشیٌِ "اعوال تغییزات" اعتفادُ ؽَد
در ًْایت ًیش اس گشیٌِ "باسگشت" پاییي صفحِ اعتفادُ ؽَد.

 چٌاًچِ در صفحِ ًوایؼ هزاحل  6گاًِ ،تا خطای "السم است ابتذا هزحله هشخصات داوطلب انجام
و به تايیذ داوطلب بزسذ" هَاجِ ؽذیذ ،تِ ایي هعٌاعت کِ هی تایغت هجذدا تِ هزحلِ "هشخصات
داوطلب" تاسگؾتِ ٍ کلیِ فیلذ ّا (هاًٌذ بارگذاري عکس و تايیذ انتهاي فزم) را هجذدا چک ًواییذ.

هزحلِ  : 2پزداخت الکتزًٍیکی ّشیٌِ
تا کلیک تز رٍی گشیٌِ "پزداخت الکتزونیکي هشينه" تِ صفحِ تعذ ّذایت هی ؽَیذ.
هزحلِ  : 3دریافت فزم(ّای) هَرد ًیاس

پظ اس تزرعی هثلغ
درج ؽذُ ،تز رٍی آیکي
تاًک کلیک ًواییذ تا تِ
درگاُ تاًک رعیذُ ٍ
ّشیٌِ را پزداخت کٌیذ.

تا کلیک رٍی ایي گشیٌِ کلیِ فزم ّای هَرد ًیاس ؽوا کِ تَعط داًؾگاُ طزاحی ؽذُ داًلَد هی گزدد.
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هزحلِ  :4ارعال تصَیز هذارک

 هزحلِ  : 6 ٍ 5فعالیتْای پضٍّؾی ٍ سهیٌِ تحقیقاتی هَرد عالقِ
 هزحلِ  : 7گَاّی اًجام ثثت ًام
اعتفادُ اس لیٌک ّای
هؾخص ؽذُ در صَرت
ًیاس(غیز اجثاری)
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