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 تسوِ تؼالی

(تزگشیذگان علمی) راهنمای ثثت نام غیزحضوری پذیزش تذون آسمون استعذادهای درخشان  
دکتزی تخصصی دوره های   

ساهی تشای ثثت ًام تایذ تِ ساهاًِ جاهغ داًشگاّی گلستاى داًشگاُ تشتیت هذسس تِ ًشاًی  گ داٍعلثاى
http://golestan.modares.ac.ir هشاجؼِ ًواییذ . 

 .تِ تاال قاتل دستشسی است Internet Explorer 9شایاى رکش است ساهاًِ هزکَس صشفا تا 

 

اولیهورود تزای ثثت نام  -1شکل   

تشای ثثت ًام غیشحضَسی سٍی لیٌک هشتَط 

.کلیک کٌیذ  

1399 دکتشیپزیشش تذٍى آصهَى استؼذادّای دسخشاى   

http://golestan.modares.ac.ir/
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پس اص ٍسٍد تایذ هشخصات اٍلیِ داٍعلة سا ٍاسد ًواییذ تا اهکاى تؼشیف شٌاسِ کاستشی ٍ گزسٍاطُ تشای شوا فشاّن 

.شَد

 

 ثثت اعالعات – 2 شکل

پس اص ثثت اعالػات اٍلیِ ٍ هشخص کشدى شٌاسِ کاستشی ٍ گزسٍاطُ هجذدا تِ ساهاًِ ثثت ًام تِ ًشاًی 

http://golestan.modares.ac.ir  ٍاسد شَیذ. 

 

ورود تا شناسه کارتزی و گذرواصه تعزیف شذه – 3شکل   

 

 اًتخاب ٍ دقت دس صحت ػٌَاى پزیشش

پزیشش تشگضیذگاى ػلوی دٍسُ ّای )

(1399 دکتشی تخصصی  
 تکویل هشخصات

اًتخاب شٌاسِ کاستشی ٍ گزسٍاطُ 

(دس حفظ ٍ تِ یادسپاسی آى دقت فشهاییذ)  

کلیک تش سٍی ثثت هَقت هشخصات داٍعلة تشای ثثت 

 اعالػات 

پس اص کلیک تش سٍی ثثت هَقت هشخصات داٍعلة، کلیک سٍی لیٌک 

 ششٍع هجذد تشای ٍسٍد تِ ساهاًِ گلستاى تشای تکویل اعالػات 

ٍسٍد شٌاسِ کاستشی ٍ گزسٍاطُ ٍ 

 کلیک تش سٍی لیٌک ٍسٍد

http://golestan.modares.ac.ir/


3 
 

، پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ ثثت ًام هی تَاًیذ هشاحل پزیشش سا هشاّذُ ًواییذ ٍ تایذ تا کلیک تش سٍی گضیٌِ اًتخاب*
  .ًسثت تِ تکویل ّش یک اص هشاحل اقذام ًواییذ

 .تواهی هشاحل تایذ تِ تشتیة ٍ کاهل اًجام شَد *
لینک سمینه های تحقیقاتی مورد عالقه و دریافت گواهی انجام ثثت نام، منوط ته تاییذ نسخه فعال شذن *

 .می تاشذ( مصاحثه علمی)الکتزونیکی مذارک داوعلة توسظ دانشگاه و راه یاتی ته جلسه آسمون شفاهی 

 

مزاحل ثثت نام -4شکل   
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 شخصات داٍعلة فشم صیش هشاّذُ ، اًتخاب دس هشحلِسٍی لیٌک تش  تؼذ اص کلیک : هشخصات داٍعلة -1هشحلِ 
 .هی شَد کِ تایذ تِ دقت تکویل شَد

 

 تکمیل اعالعات و انتخاب رشته -5شکل 

کلیک روی لینک ارسال 

و انتخاب فایل عکسعکس   

 تکمیل اطالعات

انتخاب مجموعه رشته 

 و گرایش مورد نظر

 انتخاب نوع برگزیدگی

کلیک بر روی لینک اعمال تغییرات برای ثبت 

 اطالعات

 زده شود 
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پشداخت الکتشًٍیکی ّضیٌِ -2هشحلِ   

 

 

پزداخت هشینه -6شکل   

ٍفق دس ایي هشحلِ تایذ هذاسک هَسد ًیاص تشای تشسسی دسخَاست پزیشش : اسسال تصَیش هذاسک داٍعلة-3هشحلِ 
.تاسگزاسی شَدفشاخَاى پزیشش هٌشتشُ   

.تِ ستَى اجثاسی تَدى ٍ ششح ّش هذسک دقت کٌیذ  

 
ارسال مذارک -7شکل   

کلیک سٍی لَگَی تاًک ٍ تاص شذى فشم تشای 

 ٍسٍد اعالػات کاست تاًکی ٍ پشداخت

کلیک تش سٍی لیٌک اسسال ٍ 

 تاصشذى فشم اسسال فایل
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لیٌک هشتَط صشفا تشای داٍعلثاًی کِ ٍضؼیت تشسسی ًسخِ : تکویل صهیٌِ ّای تحقیقاتی هَسد ػالقِ -4هشحلِ 
.فؼال خَاّذ شذ هی شَد" تاییذ"پس اص تشسسی تَسظ داًشگاُ، آًْا  هذاسک الکتشًٍیکی  

 

ایجاد سمینه های تحقیقاتی مورد عالقه -8شکل  

 .اتتذا تشسٍی لیٌک ایجاد صهیٌِ تحقیقاتی کلیک کٌیذ( الف

لیٌک اًتخاب صهیٌِ  دسصفحِ تاص شذُ هجذدا تش سٍی(ب

 .تحقیقاتی کلیک کٌیذ

تا کلیک تش )دسصفحِ تاصشذُ، صهیٌِ تحقیقاتی هَسد ًظش سا (ج

.  اًتخاب ًواییذ( سٍی سغش هشتَط

. تش سٍی دکوِ ایجاد کلیک کٌیذ (د
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ٍ اسائِ آى دس سٍص تشگضاسی جلسِ آصهَى شفاّی پشیٌت گَاّی اًجام ثثت ًام : گَاّی اًجام ثثت ًام -5هشحلِ 

.ضشٍسی است( هصاحثِ ػلوی)

 

دریافت گواهی ثثت نام -9شکل   

:چٌاًچِ تشای ٍسٍد تِ ساهاًِ تا پیغام صیش هَاجِ شذیذ

 
 

پس اص ٍاسد کشدى کذ اهٌیتی دس قسوت ساست صفحِ، لیٌک تٌظیوات سا اًتخاب ًوَدُ ٍ هغاتق تصَیش صیش غیشفؼال 

 .     تضًیذ  کشدى صفحات دیگش سا 

  1399 دکتریپذيرش بدون آزمون استعداد درخصا ن |  تهظيمات

 

 
 غير فعال کردن صفحات ديگر

  

کلیک سٍی لیٌک آهادُ ساصی 

 جْت چاج ٍ پشیٌت گَاّی


