
 

کارگاه آشنایی با فرآیندهاي پژوهشیراهنماي ثبت نام در   

به شرح زیر می باشد (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري) مراحل ثبت نام در کارگاه فرآیندهاي پژوهشی  

 

ام نثبت  ←دانشجویان)(ویژه  ها گزینه ثبت نام در کارگاه ←منوي دسترسی سریع ←مراجعه به صفحه اصلی سایت اطالع رسانی دانشگاه 

  ی) یندهاي پژوهشی (ویژه دانشجویان ارشد و دکتري تخصصآدر کارگاه فر

   



  به این ترتیب سامانه زیر را مشاهده می کنید. 

 

سامانه شوید. دانشجویی و رمز عبور خود وارد ایناکنون با استفاده از شماره   

). عبور شما همان رمزي است که با آن کارنامه هاي خود را مشاهده می کنیدرمز (  

صفحه زیر را مشاهده می کنید.  رتیببه این ت  



 

خود را انتخاب کنید. مقطع تحصیلی اکنون   

ظاهر می شود. به شکل زیر به این ترتیب لیست کارگاه هاي متناسب با مقطع شما  

  

 



 

.بخوانیددا لیست را به طور دقیق ابت  

کلیک کنیدثبت نام  در صورتیکه امکان حضور در کارگاه تعریف شده را دارید بر روي دکمه   

                                                                                                                                                         اکنون طبق برنامه ثبت نامی در کارگاه شرکت کنید.
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خودداري کنید.اشغال بی مورد تلفن هاي دانشگاه اتالف وقت خود و از  با مطالعه دقیق موارد باال لطفا   
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