
1398نيمه متمرکز سال  دکتری مرحله دوم )مصاحبه( آزمون رحضوریيراهنمای ثبت نام غ  

 

مارک  در زسماون   داوطلبان گرامی، در صورتی که ناا  ما ا ارااار اطه ساه اااسمان ااعنو، ادعاوان داوطلاو ااه مع اور            

ا اه  مابه ااماب،  س  ااا  ثدا  ابا  ناا  ااه ااامانه ثاام             دانشاااه مادسب ادشاتی    در دوره دکتری )نس اه مت رکا    

 مراثده ن ایعب. / http://golestan.sbu.ac.irزدرس  اه این دانشااه مدسب ادشتی دانشااهی

 

قااا    Firefoxیا  Google Chromeیا اه اا   Internet Explorer10اا  دانشااهی* س  اه ذکر اا  که اامانه ثام  

 داترای اا .

 33مثال : شماره داوطلبی                 شماره داوطلبیبه همراه  33شناسه کاربری : *

 گذرواژه: کد ملی داوطلب*

 

 

 

را بدهد می بایست از گزینه « تعداد دفعات ورود شما بيش از حد مجاز است »در صورتی که سيستم خطا به مضمون 

 )غير فعال کردن صفحات دیگر ( را انتخاب کنيد. تنظيمات

 

گذرواژه و کلسک ار  ومعااه کاراری درج 

 روی دک ه ورود

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست

http://golestan.sbu.ac.ir/
http://golestan.sbu.ac.ir/


مردلااه اااا  را  چعاابین کااه مااام  اباا  نااا  مردلااه دو )م ااادبه  زسمااون دکتااریتوانسااب  پااا اس ورود اااه اااامانه ماای  

 .ن ایسبمردله  تک س  هرتوانسب اقبا  اه  می انتخاب کلسک ار روی گ یعه . اان ایسبمشاهبه 

 * س  اه ذکر اا  ت امی مراد  اایب اه ترتسو و کام  اننا  مود.

اایب اا  که مود داوطلو فر  سیر مشاهبه میدر مردله مشخ ات  انتخاب مشخ ات داوطلو: ادب اس کلسک روی لسعک -۱مردله 

 دق  تک س  فرمایسب.

کعترل سمان ارگ اری زسمون کتبی ارای رمته های دارای زسمون کتبی ، طبق ثبول روس و اا   ماواد زسمون)معابرج    توجه:

   اه مع ور  ب  تباخ  سمانی تواط داوطلو ال امی اا .وادب زموسمیدر اای  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 

 

 

                                                             

 

گرررش های ررر  یی

 نتخرر  خیدررا ی  یی

 عالمتی زنید

عالمتی

  زنید

   زگشت

ثبتین میگزنیهی ش  ی   مهی

   زگشتی  ی نتخ بیفشم هید

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 :ه یعه الکترونسکی پرداخ – ۲مردله 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دریاف  فرمدای موردنساس: -۳مردله 

کارده و  را تک س   «98فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری  »   word*در این مردله اایب فای  ) 

 )اراال ت ویر مبارک  اارگذاری کعسب. در مردله    pdfتببی  اه فای )پا اس 

 

کلسک روی لوگوی اانک و ااسمبن فر  ثد  

 ورود اطه ات کارت اانکی و پرداخ 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 توانسب مبارک مورد نساس ثد  پذیرش را اارگذاری کعسب. می اراال ت ویر مبارک داوطلو: در این مردله -۴مردله 

 

 

 ارای هر مبرک دق  فرمایسب.*اه اتون )اثباری اودن  و )مرح  

 :دکتری زسمونمردله دو  غسردضوری  گواهی اب  نا  -۵مردله 

 .مراوطه در دانشااه ارائه ن ایسبثلسه م ادبه اه وادب زموسمی و در  چاپ کردهاین گواهی را   س  اا *

 

رادر این مردله  ۳فر  تک س  مبه در مردله 

 اراال ن ایسب

 

فر  اراال  نو ااس مب «اراال»کلسک ار روی لسعک 

 فای 

98فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 

 گواهی ثبت نام غيرحضوری مرحله دوم )مصاحبه( دکتری 

 عکس
مون زگواهی آقای           فرزند                 ثبت نام شما در آ

انجام شده و  1398-99ورودی دوره دکتری سال تحصيلی 

.شماره پرونده شما در سامانه گلستان        می باشد  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


