
 

 (متقاضي شركت در آزمون زبان )دكتریراهنمای ثبت نام 

 https://golestan.znu.ac.ir.  وارد شوید جهت ثبت نام از طریق سامانه گلستان 

 

كلیک كرده تا سامانه شناسه و گذرواژه را برروی گزینه متقاضي شركت در آزمون زبان )دكتری(  

.نمایش دهد

 

 

 

جهت ورود به سامانه حتما بر روی گزینه متقاضی 

 شرکت در آزمون زبان کلیک نماید



 

 

 

 .گزینه ثبت نام وارد صفحه مربوط به اطالعات اولیه مي شوید آزمون  بعد از ورود از منوی

 

 

 

 

شناسه و گذرواژه را سامانه بصورت سامانه 

 یکندموقت برای ورود فعال م



 

سمت در این ق

مشخصات اولیه کامل 

 شود

دراین قسمت شناسه و گذررواژه بصورت دلخواه حتما ثبت 

 نماید

 را حتما یادداشت نماییدشناسه و گذرواژه ی جدید 

 

شناسه و گذرواژه در پایان کار اطالعات را بعد از ثبت اطالعات و 

 در کادر پایین شماره پرونده دواطلب درج می شود تا تایید نماید



 بعد از ثبت و تایید اطالعات از سامانه خارج و مجدد وارد سامانه شوید.

 

 

در  که  ه یشناسه و گذرواژ

مرحله اول توسط دواطلب ثبت 

و تایید شده در این قسمت وارد 

 نماید



وارد ،  پذیرش داوطلب آزمون زبان،  آزمون زبان،   گزینه ثبت نام به صفحه اصلي ،بعد از ورود 

صفحه مربوط شوید

 

 

 



 

 

در این قسمت مراحل پذیرش به ترتیب 

تکمیل شود در غیر اینصورت مجوز 

 .ورود به آزمون فعال نمیشود

جهت ورود به مراحل پذیرش برروی 

 کلیک نماید انتخابگزینه 



 مرحله اول : مشخصات داوطلب

 

 

 

در این قسمت گزینه های که مقابل 

دارد حتما باید  ستارهآنها عالمت 

 تکمیل شود

نوع زبان خارجی در آزمون را 

 انتخاب نماید

اطالعات را تایید و بعد از تکمیل اطالعات 

 برروی گزینه اعمال تغییرات کلیک نماید



 

 

  پرداخت الکترونیکي هزینه شركت در آزمون دوم :مرحله 

 .بانک مركزی كلیک نماید تا وارد صفحه پرداخت شود  گزینه جهت پرداخت هزینه بر روی 

 

 مجوز ورود به آزمون مرحله سوم :

 فعال می شود وفرم درخواست  مشاهده و قابل چاپ می باشد. مجوز ورود به آزمونبعد از پرداخت هزینه 

 

جهت پرداخت 

هزینه بر روی گزینه 

تا  فوق کلیک نماید

وارد صفحه پرداخت 

 شود.


