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اچ دی تست سایت پیآخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتری در وب  

 98نام آزمون دکتری ثبت راهنمای

 مراجعه سایت سازمان سنجش آموزش کشور سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسالمی الزم است به 98دکتری  نامثبت برای

 .کنید

این آزمون هدایت  نامثبتدر سایت سنجش به سامانه  98آزمون ورودی دوره دکتری  نامثبتسپس با انتخاب کنید گزینه 

 .خواهید شد

 

 .کلیک کنید« تأیید و ادامه»در این صفحه بر روی گزینه 
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دارید. برای تهیه این کارت،  98دکتری  نامثبتکارت اعتباری  جهت ادامه مراحل نیاز به تهیه« جدید نامثبت»در صفحه 

 .کارت کلیک کنید از منوی سمت راست بر روی گزینه خرید

 

ای وارد خواهید شد به صفحه« تأیید و ادامه»و انتخاب دکمه  98دکتری  نامثبتدر این صفحه با انتخاب گزینه سریال 

 .دقیق وارد نمایید صورتبهکه الزم است مشخصات خود را 
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روید. در این صفحه با پرداخت هزینه، با وارد کردن مشخصات و انتخاب درگاه بانک به صفحه پرداخت الکترونیک می

 .نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام کنید

 

 .است 98آزمون دکتری  نامثبتای خواهید شد که شامل شماره سریال الزم جهت هزینه، وارد صفحه پس از پرداخت
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و کد امنیتی، ارسال اطالعات جهت  نامثبتبازگردید و با وارد کردن شماره سریال  98کنکور دکتری  نامثبتبه صفحه 

 .را آغاز کنید نامثبت

 

اید پس از آپلود عکس در این صفحه و کلیک بر روی گزینه ارسال عکس و مشاهده عکسی که در سایت بارگذاری کرده

 .کلیک کنید« تأیید و ادامه»توانید بر روی گزینه می
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 .دقیق اقدام کنید صورتبهشده مرحله الزم است نسبت به وارد کردن کلیه اطالعات خواسته در این

 .گفتنی است وارد کردن تمام اطالعاتی که با ستاره قرمززنگ مشخص شده، الزامی است

در  یلیتحص رشته کد امتحانی، رشته کد نامه،جهت دسترسی به اطالعاتی همانند کد محل تولد، کد محل صدور شناس

مقطع کارشناسی/کارشناسی ارشد و کد موسسه محل اخذ مدرک کارشناسی/کارشناسی ارشد و موارد مشابه بر روی گزینه 

 .اطالعات بیشتر که جلوی هر کادر مشخص شده است کلیک کنید تا کد موردنظر خود را بیابید

 

 

اینجانب ضمن مطالعه کلیه شرایط و ضوابط این دفترچه راهنما، با آگاهی »بعد از وارد کردن اطالعات و انتخاب گزینه 

 .کلیک کنید« تأیید»، بر روی دکمه «نمایمشده را تأیید میکامل فرم تقاضانامه را تکمیل و تمام اطالعات درج

 .به اتمام رسیده است نامثبترقمی است  12که حاوی کد  نامثبتالعات صفحه پس از نمایش اط

  

  

  

 

  

 

 


