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 دکتریمقطع ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون فرایند اطلاعیه 

 (درخشان همیه استعدادهای)س های مختلف تحصیلیرشته 0411-0410سال تحصیلی 

 1044-1041سال تحصیلی  دکتریمقطع  رفته شدگان بدون آزمونبه کلیه پذی تبریکضمن عرض  ئیطباطبادانشگاه علامه 

صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی ه )سهمیه استعدادهای درخشان(، به اطلاع می رساند که ثبت نام از پذیرفته شدگان ب

هیأت مرکزی  سازمان سنجش آموزش کشور وفرآیند ثبت نام، منحصراً پس از تأئید نهایی انجام می پذیرد. شایان ذکر است 

 ، از حالت مشروط به قطعی تبدیل خواهدشد. گزینش دانشجو

حتما اطلاعیه ثبت نام را به دقت مطالعه و پس از آماده سازی  ،دانشجوی گرامی! قبل از شروع ثبت نام

 وارد سامانه شده و ثبت نام خود را شروع کنید. های مربوطه،و انجام واریزی مدارک مورد نیاز

 در سه مرحله انجام خواهد شد. (استعداد درخشان)سهمیه  بدون آزمون ثبت نام دانشجویان :1نکته مهم 

مطابق جدول  azmoon.atu.ac.irبارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی  مرحله اول:

 ذیل

 مطابق جدول ذیل ems.atu.ac.irبه نشانی  ثبت نام در سیستم آموزشی دانشگاه )گلستان( مرحله دوم:

 ثبت نام در دانشکده های تابعه مطابق جدول ذیلارسال مدارک و تکمیل فرایند مرحله سوم:

به سیستم آموزشی گلستان به آدرس ثبت نام در مرحله اول، پذیرفته شدگان پس از  :2نکته مهم 

(ems.atu.ac.ir از قسمت )"شده و کلیه  "جدیدالورود پذیرش غیرحضوری دانشجویان"وارد بخش  "دانشجو

تکمیل نمایند. لازم به ذکر است پس از اتمام کامل  )مطابق شرح جدول ذیل( را بایستی به دقت مراحل پذیرش

 تواند گواهی پذیرش غیرحضوری خود را از سیستم دریافت نماید.مراحل ثبت نام، دانشجو می

 

 

 



 

 فرایندها نکات مقطع قبولی نام ثبت

 مرحله اول:

نام و  ثبت)

بارگذاری 

مدارک 

درخواستی در 

سامانه آزمون 

 (دانشگاه

بدون  دکتری

 آزمون

کلیه پذیرفته شدگان موظف 

 :تاریخ ازهستند  

الی  60/60/1066

60/60/1066 

آزمون  سامانهبا مراجعه به 

مراحل ثبت نام خود  دانشگاه

 نمایند. شروعرا 
azmoon.atu.ac.ir 

شماره حساب  هزار تومان( به هشتادوهشتریال ) 444/884واریز مبلغ  -

)شناسه  114144440441401141441084IRشماره شبا   و یا 0441401141441084

( یا شماره کارت 040401110111144441111441084414پرداخت: 

خزانه داری کل کشور در وجه هیأت بانک مرکزی به نام  4141411404480080

یا  تحقیقات و فناوری، در یکی از شعبمرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، 

به همراه فرم تکمیل واریزی  یا عکس فیش بارگذاریبانک ملی و  خودپردازهای

تصویر از کلیه صفحات  یک نسخه ،شده بررسی صلاحیت عمومی

شناسنامه،کارت ملی )پشت و رو( و حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار 

 رنگی  1 0قطعه عکس  1رسمی( و 

  (با درج امضاء و اثر انگشت) فرم تکمیل شده تعهد ثبت نام مشروطارگذاری ب -

مندی از مزایای دفتر استعدادهای بارگذاری فرم اعلام شماره حساب جهت بهره -

  درخشان

 )با درج امضاء و اثر انگشت( تعهد چاپ مقاله و نمره زبان فرم بارگذاری  -

های مذکور و مبلغ واریزی را به دقت تکمیل دانشجویان بایستی فرم مهم:

 و بارگذاری نمایند. در غیر این صورت از ادامه ثبت نام حذف خواهند شد.

پرکردن کامل فرم صلاحیت عمومی با توجه به حساسیت موضوع  مهم:

بسیار ضروری بوده و تبعات ناشی از تکمیل ناقص آن برعهده دانشجو 

 باشد.می

ضروری است داوطلب تصویر خود را در فایل صلاحیت عمومی در جای  مهم:

تبعات ناشی از هر گونه نقص و قلم خوردگی  مشخص شده بارگذاری نماید.

ت عمومی برعهده داوطلب یدر اطلاعات پر شده مربوط به فایل صلاح

 باشد.می

نام اولیه که در زمان ثبت نام کاربری و رمز ورود  دانشجویان با همانمهم: 

داشته اند، وارد شوند. و پس از ورود به صفحه شخصی خود از بخش 

های ثبت نام نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری مجدد تعهدنامه

های مذکور اقدام نمایند. لازم به ذکر است فرم ها بایستی به دقت، فرم

 یل و ارسال گردد.مخوانا و تایپ شده تک
 



 

 :دوممرحله 
ثبت نام و )

بارگذاری 

مدارک 

درخواستی در 

سامانه آموزش 

-دانشگاه

 (گلستان 

بدون  دکتری

 آزمون

 

کلیه پذیرفته شدگان موظف 

 60/60/1066 :هستند از تاریخ

  60/60/1066الی 

با مراجعه به سیستم آموزش 

دانشگاه )گلستان( مراحل 

ثبت نام خود را تکمیل 

نمایند. بدیهی است عدم 

بازه زمانی یاد ثبت نام در 

شده به منزله انصراف تلقی 

 خواهد شد.

کلیه مراحل مربوط به ثبت نام دانشجویان بدون آزمون )سهمیه استعداد درخشان( در  -

پذیرفته شده از سامانه آموزشی دانشگاه )گلستان( همانند فرایند ثبت نام دانشجویان 

ضمن مطالعه  ف هستندآزمون سراسری خواهد بود. لذا کلیه دانشجویان موظ طریق

از وبسایت دانشگاه اطلاعیه و نحوه ثبت  دستورالعمل ثبت نامی مندرج در این اطلاعیه،

با توجه به نکات مطالعه و نیز را دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری نام 

  درخصوص ثبت نام خود اقدام نمایند. مهم و مربوطه

 

  :سوممرحله 
 ثبت نام در)

دانشکده های 

 تابعه (

بدون  دکتری

 آزمون

ثبت ارسال مدارک و تکمیل 

 های تابعه دانشکدهنام در 

 :از تاریخ

الی  16/60/1066 

10/60/1066  

 .باشدمی

، لازم است )سهمیه استعداد درخشان(  بدون آزمون دکتریمقطع  کلیه پذیرفته شدگان

نموده و عمل  1044سال  آزمون سراسریپذیرفته شدگان با دستورالعمل ثبت نام  مطابق

 .ثبت نام خود را کامل نمایند

ارسال مدارک به آدرس  و ثبت نامنحوه مدارک ثبت نامی،  مهم:)

که  است آزمون سراسریه پذیرفته شدگان مشاب عیناٌ ،دانشکده های تابعه

، همچنین لیست باشدمیاطلاعیه آن در پایگاه اینترنتی دانشگاه 

 (آدرس و شماره تماس نیز در این اطلاعیه پیوست استها، دانشکده

نحوه ورود به 

سیستم گلستان 

 جهت ثبت نام

 دکتری

 بدون آزمون
 کد کاربری و رمز عبور

جهت )سهمیه استعداد درخشان(   بدون آزموندکتری پذیرفته شدگان مقطع کلیه 

کاربردی  از کدجهت تکمیل فرایند ثبت نامی خود اولیه به سیستم گلستان  ورود

  ( و رمز عبور )کلی ملی( استفاده نمایند. U0441)کدملی

 بلافاصله کدملی وارد شود( U0441)پس از کد   U0441کدملی :مثال: کد کاربری

 کدملی :رمز عبور         

زمان و نحوه 

شروع و 

برگزاری 

 هاکلاس

 دکتری

 بدون آزمون
 هاکلاس

-های آموزشی )مجازیبرگزاری کلاسزمان شروع تحصیل کلیه دانشجویان و نحوه 

حضوری( مربوط به تصمیم گیری دانشگاه است که از طریق اطلاعیه های معاونت 

گردد. لذا دفتر استعداد آموزشی به طور مرتب در وبسایت اصلی دانشگاه اعلام می

 باشد.نمی و پاسخگو درخشان در خصوص اینگونه مسائل صاحب اختیار

 دفتر استعداد درخشان دانشگاه در میان بگذارند.کارشناس  401-08140141والات ضروری خود را با شماره تماس توانند سدانشجویان می

های فرم صلاحیت عمومی بایستی به دقت تکمیل گردد. لیکن اگر دانشجویی درخصوص بخش خاصی سابقه ای ندارد )به عنوان کلیه بخش بسیار مهم:

نفر معرف( مطابق  0فرم مذکور )تحت عنوان  8مشخص نماید. ضمناً تکمیل کامل بند  "شاغل نیستم"یا  "ندارم"مثال؛ وضعیت شغلی( با درج کلمه 

 ج در فرم، بسیار مهم است.توضیحات مندر

ه در صورتی که دانشجو فرم را ناقص پر نماید و هیات مرکزی گزینش، تایید صلاحیت ایشان را اعلام نکند، وضعیت ثبت نام دانشجو از مشروط ب تذکر:

 قطعی تبدیل نشده و مطابق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

                                                                                          
 استعدادهای درخشان گروه–معاونت آموزشی دانشگاه


