
       
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه صنعتـی شریف   

 ٨٩-٩٠ سال يعلوم اقتصاد يثبت نام در آزمون دکتر يراهنما
   

v در آزمون مرحله اول ينترنتيثبت نام ا ةنحو 
ثبت نام آزمون مرحله اول فقط به صورت اينترنتي، از طريق سامانه ثبت نام آزمون دکتري دانشگاه صنعتي شريف 

www.sharifgradschool.net کسب حدنصاب الزم در آزمون مرحله اول براي کليه متقاضيان شرکت در مراحل بعدي . انجام مي پذيرد
 .آزمون دکتري الزامي است

 .اعالم نمايندي مورد تقاضاي خود را زمينه تخصص/ ، رشتهداوطلبين الزم است
 

 :ق سامانه ثبت نامياز طر ينترنتيمراحل ثبت نام ا
 

 و کلمه عبور يکاربر کلمهافت يدر )الف     
 

" کيپست الکترون"لد يدر ف .دييسمت راست صفحه را انتخاب نما يدر منو ثبت نام داوطلبپس از ورود به سامانه ثبت نام قسمت مربوط به  ١-
" يتيکدامن"لد ينه ثبت نام را در فاعالم شده توسط ساما يتيسپس کد امن. دييباشد وارد نما يفعال خود را که قابل دسترس يکيآدرس پست الکترون

 .ديک کنيکل" ثبت نام " يسپس رو )به بزرگ و کوچک بودن حروف توجه کنيد( .دييوارد نما
ارسال  يکيالکترون نامه: توجه. (شود يشما ارسال م يکيثبت نام ، به آدرس پست الکترون يفعال ساز ياطالعات الزم برا ١پس از انجام مرحله  ٢-

ا ي  Bulk Mail ، Junk Mailمانند  ييدر فولدرها در حاالت خاص احتمال داردشود و  يقه به آدرس شما ارسال ميظرف چند دقشده معموالً 
Spam ارسال شده توسط سامانه ثبت نام،  يکيخود مراجعه کرده و در نامه الکترون يکيادامه ثبت نام الزم است به پست الکترون يبرا.) رديقرار گ
 .ديثبت نام شو يد تا وارد مرحله بعديک کنيشده کلنک مشخص يل يرو
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 :دييل نماير را تکميز يلدهاين مرحله الزم است فيدر ا ٣-
 

v کاراکتر ۶و حداقل  يسيحروف و اعداد انگل.(به عهده داوطلب است يکاربر کلمهانتخاب : يکاربر کلمه( 

v ترکاراک ۶حداقل .(انتخاب کلمه عبور به عهده داوطلب است: کلمه عبور( 
v ديين قسمت وارد نمايناً در ايعبارت کلمه عبور را ع: د کلمه عبورييتا. 

v دييوارد نما ينام خود را با حروف فارس :نام. 
v دييوارد نما يخود را با حروف فارس ينام خانوادگ :ينام خانوادگ. 

v دييخود را وارد نما يکد مل :يکد مل. 
v ديين کادر وارد نمايدر ا ناًيعبارت مشخص شده توسط سامانه را ع: يتيکد امن. 

شما  يکيو کلمه عبور به پست الکترون ياطالعات مربوط به ثبت نام شامل نام کاربر. ديک کنيکل" ثبت " يفوق رو يلدهايف يل تماميپس از تکم ۴-
 . شود يارسال م

 .ديل ثبت نام خود وارد شويم، به پروفاسامانه ثبت نا يو کلمه عبور در صفحه اصل يکاربر کلمه د با وارد کردنيتوان ين پس مياز ا ۵-
 

 :ثبت نام يکيالکترون ل فرم ها و ارسال مدارکيتکم) ب
o ديک کنيکل" شيرايو" يد و رويين قسمت وارد نمايخود را در ا ياطالعات فرد   :فرم تقاضانامه. 

o مورد نظر  ينه تخصصيشکده، رشته و زمرش، دانيآزمون، پذ يلدهايفک نموده و يکل" اضافه کردن" يبر رو  :رشته/ انتخاب دانشکده
ک يرا کل" اضافه کردن"را انتخاب و  يدر صفحه بعد مجموعه امتحان .ديکن کيرا کل" اضافه کردن"د و ييانتخاب نما بيبه ترتخود را 
خ يبان شما تارد که مدرک زياز آزمون ها را انتخاب کن يکي يدر صورت(دييت مدرک زبان خود را اعالم فرمايوضع ،د و در آخريينما

  ).اعتبار و حد نصاب الزم را داشته باشد

o  اعالم اطالعات . دين بخش وارد کنيخود را در ا يلياطالعات مقاطع مختلف تحص، "اضافه کردن" يک بر رويبا کل: يليسوابق تحص
 .است يالزام ارشد يو کارشناس يکارشناسمقطع 

o فايل الکترونيکي فيش واريزي ثبت نامل الکترونيکي عکس پرسنلي خودفاي" اضافه کردن" يک بر رويبا کل: مدارک يل هايفا ،    
را  ثارگريشاهد و ات يمدرک مربوط به وضع و ٢ا فرم شماره ي، مدرک زبان مدارک دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد ،به نام داوطلب

 .دييارسال نما )وجوددر صورت ( ده باشديف رسيشر يثارگر دانشگاه صنعتيد ستاد شاهد و اييکه به تا

 : توجه      
 .دييمراجعه نما در سامانه ثبت نام "ثبت نام يراهنما" يدر منو" ارسال عکس يراهنما"ارسال عکس به  يدر صورت بروز مشکل برا ١-
ت نکردن يشود و در صورت رعا يم يل ارسال شده توسط سامانه ثبت نام به طور خودکار بررسيل توسط کاربر، فايپس از اضافه کردن فا ٢-
ت يبا وضعمدارک کاربر  يها ليست فايشود در ل رفتهيل توسط سامانه ثبت نام پذيکه فايدر صورت. ثبت نخواهد شد ،ر سامانه ثبت نامارها، ديمع
شود و  يم يبررس) کاريظرف مدت دو روز (ستم ير سيتوسط مد يد بانکير رسيل عکس و تصويفا. شود يش داده مينما" نشده است يبررس"

. کند يرمييتغ" د نشده استييتأ يشده ول يبررس"ن صورت به ير ايو در غ" د شده استييو تأ يبررس"ل به يت فايوضع رفته شدن،يدر صورت پذ
د ييدر صورت عدم تأ). ماند يم يباق" نشده است يبررس"ت آن به صورت ير ندارد و وضعيد مديياز به تأين مرحله نيدر ا ساير مدارک(

در پرونده ثبت نام " کردن ثبت نام ييرفع نقص و نها" ين در منويو همچن شود يشما ارسال م يکيموارد اشکال به پست الکترون ،مدرک
کردن ثبت نام توسط  ييستم امکان نهاير سيمد توسط يش بانکيعکس و ف دييپس از تأ تينهادر . شما منعکس خواهد شد يکيالکترون

 .داوطلب وجود دارد



o ديياضافه نماربوط به مدرک زبان خود را ن بخش اطالعات ميدر ا :يامتحان ينمره ها. 
o  ديک کنيکل" مدارک و حد نصاب ها يبررس" يو رو مراجعه" ت نامبکردن ث يينها"  يدر سامانه ثبت نام به منو: کردن ثبت نام يينها .

د ييعدم تاا يل فرم ها يدر تکمدر صورت وجود نقص . شود يم يتوسط سامانه ثبت نام بررس و فرم ها مدارک و حدنصاب ها
ان بردن يبه پا" يک رويد با کليتوان يم در صورت رفع نواقص و اشکاالت. شود يش داده ميحات آن نمايمدارک، نوع نقص و توض

 .ديل کنيمراحل ثبت نام خود را تکم" ثبت نام

ر انجام وکد پيگيري را از طريـق سـامانه ثبـت    تا مرحله آخالزم است مراحل مختلف ثبت نام الکترونيکي از طريق سامانه ثبت نام را داوطلبان  :توجه
           تأمـل نماينـد تـا مـدارک     )کـاري  روزحـدوداً دو  (داوطلبان الزم است پس از تکميل اطالعات و آپلـود کـردن مـدارک الزم، مـدتي    . نام اخذ نمايند

و سپس اقدام به نهايي کردن ثبت نام و دريافت کـد پيگيـري    ، بررسي و تاييد گردد)دراين مرحله فايل عکس و رسيد بانکي نياز به تاييد مدير دارد( 
فقط کساني که ثبت نام خود را نهايي کـرده باشـند داوطلـب آزمـون دکتـري       .خواهد شد رييرقابل تغيغ و يينهاد شما ثبت نام ييبا تأ ن يهمچن. نمايند

 .محسوب خواهند شد
o فحه توسط ن صيشود که الزم است ا يش داده ميثبت نام نما يريگيپ کردن ثبت نام توسط داوطلب، کد ييپس از نها : يريگيکد پ

 . است يسمت راست قابل دسترس ين پس با ورود به سامانه ثبت نام در منوهاياز ا نت گرفته شود ويکاربر پر
به   e-mail ارسالبا ا يتماس با ما در سامانه ثبت نام و  يق منوياز طر داوطلبان مي توانند در صورت نياز سواالت خود را -تذکر

 .، مطرح و پس از چند روز پاسخ را دريافت نمايندgrad.phdexam@sharif.irآدرس 
 

v نحوه دریافت کارت ورود به جلسه : 
اعالم خواهد  يبعد يه هايدر اطالعتاريخ اخذ کارت . انجام مي شودق سامانه ثبت نام يو از طر ي بودهکيارت آزمون به صورت الکترونکصدور 
 .شد
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