راهنمای ثبت نام غيرحضوری دكتری
داوطلبان گرامی ،برای ثبت نام بايد به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به آدرس ( EMS1.ut.ac.irورود به سيستم) مراجعه نمايند:
*الزم به ذكر است كه سامانه جامع آموزش تنها با  Internet Explorer 9به باال قابل دسترسی است.
*با توجه به اينکه در ويندوز 10مرورگر جديد ارائه شده است ،برای يافتن  Internet Explorerبايد در قسمت  searchويندوز
 Internet Explorerرا جستجو كنيد.
**شناسه كاربری وگذرواژه عبارتست از :
شناسه کاربري  :از چپ به راست " شماره داوطلبی (6كاراكتر)  +كد آزمون(" )15100
به عنوان نمونه :كد آزمون  - 15100 :شماره داوطلبی  - 111111 :شناسه كاربری 15100111111:
الزم به ذكر است كد آزمون برای كليه داوطلبين  15100می باشد.
گذر واژه  :كد ملی بعنوان مثال 0012345600

ورود شناسه کاربري 15100111111و گذرواژه
 0012345600و کليک بر روي دکمه ورود

پس از ورود به سامانه جامع آموزش می توانيد مراحل پذيرش كه شامل مراحل مختلفی است  ،را مشاهده ميکنيد .باكليک بر روی گزينه
انتخاب می توانيد اقدام به تکميل آن مرحله كنيد.
*الزم به ذكر است تمامی مراحل بايد به ترتيب و كامل انجام شود .

مرحله -1مشخصات داوطلب:بعد از كليک روی لينک انتخاب در مرحله مشخصات داوطلب فرم زير مشاهده می شود كه بايد با دقت
تکميل فرماييد.

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:

کليک روي لوگوي بانک و بازشدن فرم
جهت ورود اطالعات کارت بانکي و پرداخت

مرحله - 3دريافت فرمهای موردنياز:
*در اين مرحله بايد فرم خام فايل ورد( ")wordفرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دكتری  "96را دانلود كرده و پس از
تکميل در مرحله( 4ارسال تصوير مدارک) فرم پرشده را در مدرک " فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دكتری "96
بارگذاری كنيد.

کليک روي لينک انتخاب و ذخيره فايل

مرحله -4ارسال تصوير مدارک داوطلب:در اين مرحله می توانيد مدارک مورد نياز جهت پذيرش را بارگذاری كنيد.
*به ستون (اجباری بودن) و (شرح) برای هر مدرک دقت فرماييد.
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  5الی -12
در اين مراحل می توانيد اطالعات خود را وارد نماييد.
برای اين منظور بر در پردازش باز شده بر روی لينک ايجاد كليک كنيد و سپس اطالعات مربوطه را وارد نماييد.
*اگر نياز به چندين مورد وجود دارد مجدد می توانيد از لينک ايجاد استفاده نماييد.

کليک بر روي لينک ايجاد

وارد کردن عنوان و توضيحات

مرحله -13مدارک زبان
در اين مرحله می توانيد مدارک زبان خود را با ذكر نمره اعالم نماييد.

کليک بر روي لينک ثبت مدرک زباني جديد

ورود اطالعات مربوط به مدرک زبان و
زدن دکمه ايجاد

-6گواهی انجام ثبت نام:
*در صورت صالحديد دانشگاه می توانيد اين گواهی را بعنوان گواهی انجام ثبت نام پرينت بگيريد.

کليک روي "آمادگي سازي جهت چاپ" و پرينت گواهي

.

