راهنمای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک معرفی شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکز
سال تحصیلی  ۸۹۹۱-۹۹دانشگاه تهران
این راهنما به منظور تشریح فرایند پذیرش داوطلبان معرفی شده از سازمان سنجش در مقطع دکتری دانشگاه تهران تهیه و
تنظیم شده است.

 -1ورود به سامانه
داوطلبین گرامی برای انجام مراحل پذیرش باید به اینجا مراجعه نمایند.
 سامانه جامع آموزش با مرورگرهای کروم و اینترنت اکسپلورر (ورژن  ۹به باال) قابل دسترسی است.
توجه

 با توجه به اینکه در ویندوز  ۸1مرورگر جدید ارائه شده است ،برای یافتن  Internet Explorerباید در
قسمت  searchویندوز  Internet Explorer ،را جستجو کنید.

شناسه کاربری و رمز عبور ورود به سامانه جامع آموزش به شرح زیر میباشد.


شناسه کاربري :شماره داوطلبی ۸11



گذرواژه :کدملی(با صفرهای سمت چپ)

بطور مثال برای داوطلبی با شماره داوطلبی  ۸3۹1و کدملی  11۸3۹12111شناسه کاربری و گذرواژه بصورت زیر میباشد:

 ۸11۸3۹1شناسه کاربری
رمز عبور
11۸3۹12111

ورود شناسه کاربري و گذرواژه و کليک بر روي دکمه
ورود

کدداوطلبي :601شناسه کاربري
کدملي (با صفرهاي سمت چپ):گذرواژه

 -2مراحل ثبت نام
پس از ورود به سامانه جامع آموزش می توانید فرایند پذیرش را که شامل مراحل مختلفی است ،مشاهده نمایید .با کلیک بر روی
گزینه انتخاب می توانید اقدام به تکمیل هر مرحله کنید.
توجه

کلیه مراحل ثبت نام بایستی به ترتیب و به طور کامل انجام شود.

مرحله  -1مشخصات داوطلب:
بعد از کلیک روی لینک انتخاب ،در مرحله مشخصات داوطلب فرمی به شکل زیر مشاهده میشود که باید با دقت و مطابق
راهنمای تصویری زیر تکمیل فرمایید.
توجه
توجه

داوطلبین گرامی توجه فرمایید که پس از تکمیل فرم مشخصات فردی و بارگذاری عکس خود ،باید با زدن تیک
پایین صفحه ،صحت اطالعات ثبت شده را تایید فرمایید.
جهت بررسی اطالعات وارد شده میتوانید گزینه «بررسی تغییرات» و برای ثبت نهایی آنها باید گزینه «اعمال
تغییرات» را بزنید.

کليک روي لينک ارسال عکس و انتخاب
فايل عکس مورد نظر در سيستم

ورود قسمتي از نام شهر مورد نظر و
کليک بر روي عالمت ؟وانتخاب شهر از
ليست

انتخاب گرايشهاي مورد نظر با زدن تيک

تائيد صحت کليه
اطالعات وارد شده
فرم

زدن بررسي تغييرات و اعمال تغييرات جهت ثبت اطالعات

مرحله – 2پرداخت الکترونيکی هزينه
با ورود به این مرحله فرمی به شکل زیر مشاهده خواهید نمود که بایستی با کلیک روی لوگوی بانک ،وارد صفحه پرداخت شده
و اقدام به پرداخت وجه مورد نظر نمایید.
کليک روي لوگوي بانک و بازشدن فرم
جهت ورود اطالعات کارت بانکي و پرداخت

مرحله - 3دريافت فرم (هاي) موردنياز
در این مرحله باید فرم خام با عنوان «فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری  »۹۱را که در قالب فایل
 wordدر سامانه تعبیه شده ،دانلود کرده و اقدام به تکمیل آن نمایید .نسخه تکمیل شده این فرم باید در مرحله ( 1ارسال
تصویر مدارک) ،به عنوان مدرک «فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری  »۹۱توسط شما بارگذاری شود.

کليک روي لينک انتخاب و ذخيره فايل

مرحله -4ارسال تصوير مدارک
در این مرحله باید مدارک مورد نیاز جهت پذیرش را بارگذاری نمایید.
با توجه به اینکه بارگذاری برخی از فرم ها الزامی و برخی دیگر اختیاری است ،لذا حتما به ستون «اجباری بودن»
توجه
و «شرح» هر مدرک دقت فرمایید.
بمنظور بارگذاری مدارک بایستی مطابق مراحل مشخص شده در شکل زیر ،ابتدا بر روی گزینه «ارسال» کلیک نمایید .پس از
کلیک روی این گزینه وارد صفحه جدیدی خواهید شد که میتوانید مدرک مورد نظر خود را به آن ضمیمه کنید .چنانچه
توضیحاتی برای مدرک بارگذاری شده مورد نیاز است میتوانید آن را در بخش توضیحات اضافه کرده و سپس با کلیک بر روی
گزینه «اعمال تغییرات» مدرک را ارسال نمایید.
فرم تکميل شده مرحله  3را در اين مرحله ارسال نماييد.

کليک بر روي لينک ارسال
و باز شدن فرم ارسال فايل

وارد کردن توضيحات

کليک بر روي دکمه اعمال تغييرات براي ثبت
توضيحات

مرحله  -5فعاليت هاي پژوهشی
مرحله  -6زمينه تحقيقاتی مورد عالقه
دو مرحله فوق از نظر فرایندی شبیه به یکدیگر بوده و همانگونه که از نام آنها مشخص است به ترتیب برای ثبت فعالیتهای
پژوهشی و ثبت زمینه تحقیقاتی مورد عالقه داوطلبین در نظر گرفته شده است.
داوطلبین گرامی برای این منظور پس از کلیک روی گزینه انتخاب ،وارد صفحه جدیدی مشابه شکل زیر خواهند شد .پس از
ورود به این صفحه بر روی دکمه «ایجاد» کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده اطالعات مربوطه را وارد نمایید.
توجه

اگر نیاز دارید تا چندین مورد فعالیت پژوهشی یا زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود را بیان کنید ،مجددا می توانید
از لینک ایجاد استفاده نمایید.

کليک بر روي لينک ايجاد

وارد کردن عنوان و توضيحات

مرحله -7گواهی انجام ثبت نام
در آخرین مرحله از مراحل انجام پذیرش غیرحضوری ،میتوانید این گواهی را بعنوان گواهی انجام ثبت نام ،پرینت بگیرید.

کليک روي "آمادگي سازي جهت چاپ" و پرينت گواهي

.

