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راهنمای ثبت انم الکترونیکی داوطلبان ثبت انم -رپد س ن ا ی ارس
 .1ورود به آدرس اینترنتی

https://ems1.ut.ac.ir/

با استفاده از مرورگر  Internet Expolorerورژن  9به باال:

 .2جهت شروع مراحل ثبت نام ،در صفحه باز شده برروی دکمه "درخواست پذیرش دانشگاه تهران" کلیک نمائید:

 .3برروی لینک "پذیرش داوطلبان دکتری تخصصی (سال مورد نظر) – آزمون اختصاصی پردیس بین المللی ارس" کلیک نمائید:

 .4آزمون " پذیرش داوطلبان دکتری تخصصی (سال مورد نظر) – آزمون اختصاصی پردیس بین المللی ارس "را در صفحه باز شده
انتخاب نمائید:

 . 5بعد از تکمیل اطالعات در صفحه باز شده ،شناسه کاربری و گذرواژه مورد نظر خود را وارد کرده برروی لینک "ثبت موقت مشخصات
داوطلب" کلیک کنید:

 .6پس کلیک برروی لینک "ثبت موقت مشخصات داوطلب" در صورتی که اطالعات به درستی وارد شده باشد ،شماره پرونده/داوطلب در
باالی صفحه نمایش داده خواهد شد.

 .7پس از دریافت شماره داوطلبی برروی لینکه "اینجا" که در شکل زیر نمایش داده شده است کلیک نمائید ،الزم به توضیح است که
شناسه کاربری ،گذرواژه و شماره داوطلبی برای انجام عملیات بعدی بسیار مهم است بنابر این آن را به دقت یادداشت نمائید.

 .8پس از انجام مرحله قبل وارد صفحه زیر می شوید که الزم است شناسه کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده و بر روی دکمه ورود کلیک
نمائید:

 .9با انجام مرحله قبل وارد فرم زیر می شوید که مراحل پذیرش را باید به ترتیب از باال به پایین تکمیل نمائید الزم به توضیح است که
درصورتی می توانید به مرحله بعدی وارد شوید که مرحله قبل را تکمیل و تائید کرده باشید.
توضیح مهم  :1در این مرحله تمام مدارک خود را در لینک مربوطه به دقت و به صورت خوانا بارگذاری نمائید ،متذکر می شویم برای
مدارکی که به صورت ناخوانا بارگذاری شده اند امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
توضیح مهم  :2در صورتی که حجم فایلها زیاد باشد و یا نیاز به بارگذاری بیش از یک مدرک برای هر مرحله باشد میتوانید فایلهای مورد
نظر را به صورت فایل زیپ بارگذاری نمائید.

 .10در مرحله یک پس از ورود مشخصات داوطلب در قسمت مربوط به مجموعه رشته روی دکمه
المللی ارس" را انتخاب نمائید:

کلیک نموده و "پردیس بین

 .11پس از انتخاب رشته مورد نظر از کادر مربوط به "گرایش" با زدن تیک پایین صفحه و کلیک برروی دکمه اعمال تغییرات
اطالعات ثبت شده را تائید نموده و وارد مرحله بعدی شوید.

 .12در مرحله دوم باید مبلغ مشخص شده از طریق درگاه بانک ملت پرداخت شده و در مرحله سوم دانشجو باید مشخصات و مدارک مورد
نیاز را ارسال نماید.
نکته بسیار مهم :در مرحله پرداخت الکترونیکی شناسه پرداخت اعالم شده را وارد نمائید.
 .13درصورتی که مراحل قبلی توسط داوطلب تکمیل و تائید شده باشد مرحله"گواهی انجام ثبت نام" فعال خواهد شد و داوطلب می تواند
در این مرحله پرینت اتمام مراحل ثبت نام را دریافت نماید.
نکته  :1متقاضیان محترم می بایست تمام مراحل ثبت نام را به ترتیب انجام داده و با کلیک بر روی دکمه اعمال تغییرات اطالعات وارد
شده را ثبت نمایند.
نکته  :2لطفا با توجه به بررسی سوابق علمی و پژوهشی داوطلبان ،تمام مدارک خود را به صورت خوانا بارگذاری نمایید ،درصورتی که
تعداد فایلها بیش از یک مورد باشد می توانید فایلهای مورد نظر را زیپ کرده و با حجم کمتر از  500کیلو بایت بارگذاری نمائید.

