راهنمای ثبت نام غیرحضوری دکتری
*الزم به ذکر است که سامانه جامع آموزش تنها با  Internet Explorer ۸به باال قابل دسترسی است.
*با توجه به اینکه در ویندوز  ۱۰مرورگر جدید ارائه شده است ،برای یافتن  Internet Explorerباید در قسمت  searchویندوز
 Explorer Internetرا جستجو کنید.
داوطلبان گرامی ،برای ثبت نام باید به سامانه جامع آموزش دانشگاه سمنان به آدرس  http://golestan.semnan.ac.irمراجعه
نمایند.
شناسه کاربری و گذرواژه عبارت است از:
شناسه کاربری :شماره داوطلبی 28
گذرواژه :کدملی
بطور مثال داوطلب با شماره داوطلبی  ۱۲۳۴و کدملی  ۰۰۱۲۳۴۵۶۰۰شناسه کاربری و گذرواژه بصورت زیر است:
شناسه کاربری ۲۸۱۲۳۴:
گذرواژه ۰۰۱۲۳۴۵۶۰۰:

پس از ورود به سامانه جامع آموزش میتوانید مراحل پذیرش که شامل  ۶مرحله است را مشاهده میکنید .باکلیک بر روی گزینه انتخاب
میتوانید اقدام به تکمیل آن مرحله کنید.
*الزم به ذکر است تمامی مراحل باید به ترتیب و کامل انجام شود.

مرحله  -۱مشخصات داوطلب :بعد از کلیک روی لینک انتخاب در مرحله مشخصات داوطلب فرم زیر مشاهده میشود که باید با دقت
تکمیل فرمایید.

مرحله – ۲پرداخت الکترونیکی هزینه:

 .1سیستم بعد از نمایش مقدار پرداختی اتوماتیک وارد سامانه پرداخت اینترنتی بانک میشود و صفحه زیر نمایش
می یابد .پس از پر نمودن اطالعات خواسته شده با کلیک روی پرداخت عملیات پرداخت انجام میگیرد.


دانشجویان دقت نمایند که مبلغ پرداختی پایین صفحه با مبلغی که در ابتدا تایپ نموده برابر باشد.

 .2با کلیک بر روی کلید پرداخت وارد صفحهای می شوید که در واقع تایید پرداخت با مشخصات کارت شما میباشد .در
صورتیکه اطالعات نمایش داده شده اشتباه باشد با کلیک بر روی ویرایش میتوانید اطالعات را اصالح نمایید .در غیر
اینصورت بر روی تایید کلیک نمایید.

 .3با کلیک بر روی کلید تایید صفحه زیر نمایش مییابد که شماره پیگیری و مبلغ را نمایش میدهد .با کلیک بر روی
بازگشت به سیستم گلستان صفحه مربوطه بسته و وارد سایت گلستان می شوید.

مرحله  -۳ارسال تصویر مدارک داوطلب :در این مرحله میتوانید مدارک مورد نیاز جهت پذیرش را بارگذاری کنید.
*به ستون (اجباری بودن) و (شرح) برای هر مدرک دقت فرمایید.

مرحله  -۴فعالیتهای پژوهشی  :برای اضافه کردن فعالیت بر روی ایجاد فعالیت کلیک نمایید.

مرحله  - ۵زمینه تحقیقاتی مورد عالقه :بر روی ایجاد زمینه تحقیقاتی مورد عالقه کلیک نمایید.

مرحله  - ۶گواهی انجام ثبت نام:
*در صورت صالحدید دانشگاه میتوانید این گواهی را بعنوان گواهی انجام ثبت نام پرینت بگیرید.

