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بدون آزمون (استعدا دردخشان)

داوطلبان گرامی ،هتیا اامیا ثبیا ایا يررضویي د دريیرد نیآون ن میين دادیي آاد د خشیان ال ادیا مراضیز یر
ا نییت ترتر ی

اامییا ددرییآ (م ي بايسييجهت ييجهانجييامهمحا ييتهناييجهنييامهالکتحونيک ي هفييح اهازهمحورگييحه Internet

Explorerه(هنسخههباالتحهازه6ه)هاستفادههشود):



-1وا د ،آن نت دا ا گلسيان نت ند س:
http://golestan.kntu.ac.ir

 -2رلرلک نر ود گز نت
" و ود نت درسيم "

 پی

ا ا ییر مرضلییت و ا دیام رییآ ااا شیی ،خيادییيت ،یآط ا رییا نر م ییان ،یلز ییر وا د هی ت  Loginمیی-،

،ي آ .د ا ر ه ت ا قساا "متقاض هشحکجهدرهآزمون" هتا و ود نت درسيم ادي ادط ااا رآ.

 -3رلرلک نر ود ن لين "متقاض هشحکجهدرهآزمون"
هتا و ود نت درسيم داولرر مرتبت
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پ

ا و ود نت درسيم ا منيد "ناج نام" پردا ش "ناجهمشخصاتهاوليههداوطلبهآزمون" اايخاب ،يد.

فرم ،نت ،لز ر ااا ش دادط خيادآ ،آ:
 -1انتخاب عنوان آزمون:
"دکتري بدون آزمون (استعداد درخشان) "95
 -2ايجاد شناسه کاربري و گذرواژه مورد نظر داوطلب
 ضروري است داوطلب ،قبل از ثبت مشخصات ،قسمت "توضيحات مهم" را
به طور کامل مطالعه نمايد.
 بدون شناسه کاربري و گذرواژه ،انجام مراحل بعدي امکانپذير نمیباشد.

 -3ثبت موقت مشخصات داوطلب
 پس از تکميل اين فرم و ثبت اطالعات با کليک روي گزينه
ثبت موقت مشخصات داوطلب ،شماره پرونده بطور اتوماتيک
به داوطلب اختصاص میيابد.

 -4شماره پرونده داوطلب

 شماره پرونده جهت اقدام در مراحل بعدي بسيار مهم است.

توضيحاتهم م :ه
 -1نا تلارز ا ر فر فقی مشخایاا اولریت ،نادیت ریا نرد گی وامط و ،یاا ط پروایآط دیر داوطلی ثبیا ،یآط و
نراد ادامت عالراا ال ادا داوطلی انيیآا نیا رلریک نیر ود گز نیت "خيحو ه" د نیاالد هميي ه يحمه ا فیر
خییا ش ،ییآط و ممییآداس نییا ادییي ادط ا ،نادییت رییا نرد و گ ی وامط خییيد وا د دییاماات گلسییيان ،ییآط و اسییبا نییت
ادامت و تلارز اطالعاا خياديت ،آط اقآا ااا آ.
، -2نادت ریا نرد گی وامط و ،یاا ط پروایآط داوطلی نیراد اامیا عالریاا ن یآد نسیرا متیم نیيدط و ال ادیا
اوالهبههدقجهيادداشجهشدههوهنانياهدردستحسهديگحانهقحارهدادههنشود.

 -1و ود ممآد نت درسيم نا ادي ادط ا
،نادت را نرد و گ وامط

 -2رلرلک نر ود ن لين "ورود" هتا و ود نت
درسيم دنت هز مرتبت اوم
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پ

ا ثبا ،ییینادیییت را نرد و گ وامط و اخ ،یییاا ط پرواآط ا منيد "ناج نام" منيد "دانشييگاههفيي خت هخواتهه

نصيحالدي هطوس " پردا ش "پذيحشهبحگزيدگانهعلم -هدکتحيهدانشگاههخواتههنصيح" اايخاب ،يد.
فرم ،نت ،لز ر ااا ش دادط خيادآ ،آ:

د ناالد فر مشخااا اهیل ،داوطلی اایا ش دادط ،یآط و د پیا رر فیر هیآول ،ادیا ریت مراضیز ریا ا نیت ترتری
ااا ش م،ددآ.
نییراد تاییام ،مییيا د لرسییا ،ییآط ادناییا  ،د دییاا ا ی ناتییا ميهییيد ادییا رییت تي ییر اا ال ا ا ا ییت میی،رنییآ.
داچنرر دييا ،ت ا عنيان "وضخيج" و را در مرضلت ا اشان م،ددآ.
د داا ادا لرسا نا اايخاب گز نت انتخاب م ،تيان نراد ااما در مرضلت اقآا اايد.
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 -1مح لههاول:همشخصاتهداوطلب

براي پرکردن کد محل تولد  -1ابتدا چند حرف اول نام شهر را
به همراه عالمت  %در ابتداي آن ،در کادر فوق وارد نماييد.

داوطلب

میبايست

عکس

پرسنلی خود را با فرمت  jpgاز
طريق آيکون "ارسال عکس"
ارسال نمايد.

 -2بر روي آيکون "؟" کليک نماييد
 -3در ليست راهنما بر روي سطر مورد نظر کليک کنيد.

براي انتخاب رشته و گرايش با استفاده از آيکون ؟ ،در ليست
راهنما بر روي سطر موردنظر کليک کنيد.

مقطع
در لدو
تحصيل ،در
تحصيلی و
انتخابرشته
براي درج
براي
يست
محلآيکون ؟
دانشگاهده از
گرايش با استفا
رشته و
کارشناسی و کارشناسیارشد ،میبايست ابتدا چند حرف اول نام
راهنما بر روي سطر موردنظر کليک کنيد.
رشته يا دانشگاه را به همراه عالمت  %در ابتداي آن ،در کادر
مربوطه وارد نموده و سپس با استفاده از آيکون ؟ ،در ليست
راهنما بر روي سطر موردنظر کليک کنيد.
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جهت تاييد اطالعات در کادر فوق کليک (☑)نماييد.

جهتتت ثبتتت اطالعتتات وارد شتتده بتتر
جهتتت بررستتی تتحت اطالعتتات وارد

روي آيکتتون "اعمااال ييرراا ا "

شتتتتده بتتتتر روي آيکتتتتون "ب رساااا

کليک کنيد.

ييرر ا " کليک کنيد.

جهتت بازگشتت بته فترم مراحتل پتذيرب بتر
روي آيکون "بازگشت" کليک کنيد.

پیی ا وا د ااییيدن رلرییت اطالعییاا و تا رییآ اطالعییاا وا د ،ییآط د پییا رر فییر انيییآا نییر ود ن لییين
رلرییک ااا رییآ تییا انااچییت ا،ییيباد ،د اطالعییاا وا د ،ییآط وهییيد دا د نییت ،ییاا ااییا ش دادط ،ییيد .د هییي ت ،رییت
پرغا دیبز ایم مبنی ،نیر "نر دی ،نیا ميفقریا اامیا ،یآ" د افیا اايد یآ ضیام نا یآ نیر ود ن لیين
رلرک رنرآ تا اطالعاا ،اا د درسيم ثبا گردد.
نا د افا پرغا دبز ام مبن ،نر "عالریاا نیا ميفقریا اامیا ،یآ" عالریاا نیت پا یان دیرآط و نیا رلریک نیر ود
ن لين

هتا ااما مراضز ن آد نت ه ت مراضز پ رش نا گرد آ.

انااچ یت د ه ی ت مراضییز پ ی رش و د دنتییا اايخییاب مرضلییت ن ییآد نییا پرغییا نیین ش اییم مبنیی ،نییر
"ال ادیا انيیآا مرضلیت "مشخایاا داوطلی " اامیا ،یآط و نیت تد ریآ داوطلی نردیآ" مياهیت ،یآ آ نیت ا ییر
م نادا رت می،نا سیا ممیآداس نیت مرضلیت "مشخایاا داوطلی " نا گشیيت رلریت مراضیز ا رنيیرم اایيدط
و عالرات ،ا رت ااما اآادطا آ ااما ددرآ دماانآ نا گ ا د عل تد رآ اتا  ،و . ...
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 -2مح لههدوم:هپحداخجهالکتحونيک ههزي ه
رو د ادا قبیز ا اامیا ا یر مرضلیت ن یرراامیت و ،یرا
د هي ا عآ اضرا ،را

پی رش نیت دقیا م ال یت گیردد .پی

ا وا یز وهیت

استحدادهوتههامکانپذيحهنم باشد.

جهت وارد شدن به سايت پرداخت الکترونيکی بانک
ملی بر روي اين آيکون کليک کنيد.
 جهت پرداخت مبلغ ،کليه کارتهاي عضو
شبکه شتاب قابل استفاده میباشد.

فرم ،نت ،لز ر ااا ش دادط خيادآ ،آ:

 توجه (:)1
لطفا قبل از شروع فرايند پرداخت و ورود اطالعات ،به
آدرس درج شده در باالي

فحه پرداخت

( )https://sadad.shaparak.ir/purchaseو آرم
شرکت هاي شاپرک و داده ورزي سداد توجه فرماييد.

 توجه (:)2
جهت امنيت بيشتر از فحه

کليد فوق استفاده نماييد.

 پس از تکميل اطالعات با کليک بر روي آيکون
"پ داخت" ،مرحله پرداخت الکترونيکی کامل
شده و رسيد پرداخت قابل مشاهده می باشد.

پ ا ا نلت پرداخیا الليروارلی ،نیا ميفقریا اامیا ،یآ نیا رلریک نیر ود ن لیين
ن آد نت ه ت مراضز پ رش نا گرد آ.
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هتیا اامیا مراضیز

 -3مح لههسوم:هارسالهتصويحهمدارک
د ا ر مرضلت م،نا سا فا ز ادلر ،آط ا مآا ک مي د ارا ا دام گردد.
 کليک بر روي آيکون "ارسال" جهت وارد
کردن آدرس مدرک اسکن شده.
 مدارک ارسالی میبايست با فرمت  jpgباشد.
 پس از ارسال مدرک ،با استفاده از ستونهاي
"مشاهده" و "حذف" ،امکان مشاهده و يا

حذف مدارک وجود خواهد داشت.

عالراا "ارسال" نراد رلرت میآا ک نیا و ی را "بليهه" د دیيين "اتاياريهبيودنه" الزامی ،ادیا و د يریر ا نایي ا
ااما مراضز ن آد املان پ ر اخيادیآ نیيدب نیراد دیا ر میآا ک د هیي ا وهیيد می،نا سیا ا یر عالریاا اامیا پی رد
وگرات اميرا د نت داوطل ت ل اخيادآ گرفا.
 توتييه :ل ییاس پیی

ا ا دییام مییآ ک نییا ادییي ادط ا و یی را "مشییادآط" ا خيااییا نییيدن و

و ییيم مییآ ک اطارنییان ضاهییز رنرییآ .د يرییر ا ناییي ا مییآا ک مییبتم و ااخيااییا تد رییآ
اخيادییآ ،ییآ .ییاناس د نا گیی ا د مییآا ک خايهییاس را اامییت رلیی ،دقییا گییردد اییا و ن
دااشییتاط مشخاییاا فییردد مشخاییاا اییرمدییامدییاد ت اییرل ،و م ییآمدییا رییامالس وا ی و
خيااا نا،آ تدررآ م،گردد مآ ک فاقآ ا ر مشخااا تد رآ اخيادآ ،آ.
هتیا اامیا مراضیز ن یآد نیت هی ت مراضیز پی رش

پ ا ا دام رلریت میآا ک نیا رلریک نیر ود ن لیين
نا گرد آ.
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 -4مح لههچ ارم:ه خاليجهايهپژوهش

 -2جهت ذخيره متن نوشته شده در قسمت
"ش ح" ،بر روي آيکون "ايجاد" کليک

 -1جهت ثبت فعاليتهاي پژوهشی

کنيد.

میبايست بر روي آيکون
"ايجاد فعالرت" کليک کنيد.

هتا ااما مراضز ن آد نت هییی ت مراضز پ رش

پ ا ثبا ف الرا داد پژودشییی ،نا رلرک نر ود ن لين
نا گرد آ دااما ا ر مرضلت الزام ،و اهبا د اا،نا،آ .
 -5مح لههپ جم:هزمي ههتحقيقات هموردهعالقه

 -3جهت ذخيره متن نوشته شده در قسمت
"زمرنه يحقرقاي " ،بر روي آيکون "ايجاد"

 -1جهت ثبت زمينههاي تحقيقاتی مورد

کليک کنيد.

عالقه میبايست بر روي آيکون
"ايجاد زمرنه يحقرقاي " کليک

 -2پس از کليک بر روي آيکون "ايجاد زمرنه يحقرقاي " کادر فوق جهت ثبت زمينه هاي تحقيقاتی فعال میگردد.
الزم به ذکر است درج نام استاد اجباري نبوده و در ورت تمايل و هماهنگی با يکی از اساتيد درخصوص زمينه تحقيقاتی
مورد عالقه ،درج شماره استاد به روب ذيل ،قابل انجام میباشد:
 -1چند حرف اول نام استاد را به همراه عالمت  %در ابتداي آن ،در کادر فوق وارد نماييد -2 .بر روي آيکون "؟" کليک
نماييد -3 .در ليست راهنما بر روي سطر مورد نظر (نام استاد) کليک کنيد.

پ ا ثبا مرنت ت قرقات ،مي د عالقت نا رلرک نر ود ن لين
نا گرد آ.

هتا ااما مراضز ن آد نت ه ت مراضز پ رش

 توته:ه ه
تلارز مراضز اتا دف الرا داد پژودش ،و پنمم د مرنت ت قرقات ،مي د عالقت اهبا د اا،نا،آ.
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 -6مح لههششم:هگواه هانجامهناجهنام ه

جهت چاپ گواهی انجام ثبتنام میبايست بر روي
آيکون "آماده سازي جهت چاپ" کليک کنيد.

د نخر ر مرضلت داوطل م،نا سیا گیياد ،اامیا ثبیا ایا ا پر نیا گرفيیت و تیا میان اعیال ايیا
اتتآا د ااا آ.
پ ی ا اخی گییياد ،اامییا ثبییااییا میی،تياارییآ نییا رلرییک نییر ود ن لییين
ه ت مراضز پ رش نا گرد آ.

نن ا د ایزد خیيد

هتییا تای ر مراضییز قبلیی ،نییت

مخاونجهآموزش هوهتحصيالتهتکميل هدانشگاه ه
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