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ت ت��ی�ی  ���یال
ز�ی و  او�� آ�و  �ع

 

  خارجیزبان  عمومی اطالعیه برگزاري آزمون

  دکتري دانشگاه امام صادق   يویژه داوطلبان ورود به دوره 

1401  آذر 

دانشگاه   شوراي  مصوبه  به  توجه  صادق  با  آزمون    خصوصدر  امام  در  قبولی  گواهی  خارجی  ارائه  زبان    ،  عمومی 

 عمومی  آزمون  چهارمینو    بیست  ،  دکتري  هاي دانشجو در تمامی دوره  برادران و خواهران  پذیرشبه عنوان یکی از شرایط  

  . شودمیبرگزار   1401ماه  آذر) در انگلیسیخارجی ( زبان
  

  مدارك الزم:  الف ـ 

  جديد داوطلب.  ٣*٤عكس اسکن و بارگذاري  -٢             صفحه اول شناسنامه و کارت ملي.اري اسکن و بارگذ -١

  . همزمان با ثبت نام از طريق درگاه اينترنتي ریال  ٠٠٠/٣٦٠/٣مبلغ واريز  - ٣

  تذکرات :

  .اسکن عکس و مدارک واضح باشد  شود.به مدارک ناقص و يا تقاضاي ثبت نام پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نمي  ـ١

  .  شودپذيرفته نميتحويل مدارك به صورت دستي و يا از طريق پست  -٢

  ي ثبت نام: ـ تاریخ و نحوه  ب

نام   آزمون  ثبت  جلسه  به  ورود  کارت  دریافت  اینترنتی  و  آدرس  (با  دانشگاه  گلستان  جامع  افزار  نرم  طریق  از 

https://edu.isu.ac.ir (  شودانجام میبندي زیر برنامه زمان طبق  :  

   ثبت نام شامل:   ١٤٠١آبان     ٢٣  شروع ثبت نام

  1401آذر    14  پایان ثبت نام  

  1401آذر    16و     15  زمان دريافت کارت شرکت در آزمون 
  

  برگزاري آزمون:  محلـ زمان و  ج

  1401آذر     17پنجشنبه    روز  صبح   8  س ساعتزمون رأشروع آ زمان :  

  شماره  یک   کالسهاسالن     - علیه السالمدانشگاه امام صادق  –پل مدیریت   –بزرگراه شهید چمران   – تهران نشانی : 

 . نحوه برگزاری آزمون به صورت حضوری خواهد بود 

  آزمون و اصل شناسنامه (يا کارت ملي) جهت احراز هويت در جلسه آزمون الزامی است.همراه داشتن کارت 

 است. ميسررعايت حجاب كامل (چادر) صرفًا  با     حضور داوطلب خواهر  
  

  توضیحات مهم :  ـ   د 

 آزمون به صورت تستی است و نمره منفی ندارد .   . ١

»   100»  از  «50هاي دکتري دانشکده الهیات ، معارف اسالمی و ارشاد نمره «حداقل نمره قبولی براي داوطلبان رشته . ٢

 باشد .  »  می100»  از  «60هاي دکتري ، نمره «و براي داوطلبان سایر رشته

 .  اعتبار داردتا دو سال  آزمونقبولی در آزمون زبان خارجی این دانشگاه از تاریخ گواهی  . ٣

در    ثبت نامالزم براي  شرایط  ؛   شدگان دکتري با آزمون  براي پذیرفتهخارجی عمومی    ارائه مدرك قبولی زبان   . ٤

 مقطع دکتري است .   

شرط شرکت در آزمون جامع  این مدرك ،   ارائه  شیوه بدون آزمون (استعداد درخشان)    براي پذیرش دکتري به   . ٥

 باشد .دوره می
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 هـ ـ  راهنماي ثبت نام الکترونیکی توسط داوطلب در نرم افزار جامع آموزش دانشگاه:

 

  نکات مهم قبل از ثبت نام:

 استفاده نمایید. گوگل کرومبه باال و یا  10نسخه  اینترنت اکسپلورراز مرورگر   :1نکته

  

، ممکن اســت صــفحات نرم افزار به صــورت صــحیح و گوشــی همراه و تبلت وســایلی نظیر در    :2نکته

 مناسب نمایش داده نشده و ثبت نام شما با اختالل مواجه شود.

  

ب اطالعات معتبر در ارتباط با پذیرش دکتري و اطالع از آخرین اخبار و اطالعیه  :3نکته ها به جهت کـس

 منابع زیر مراجعه نمایید:
  

   www.isu.ac.irوبگاه دانشگاه:  -الف

n.ir/isu_phd٢https://b:  پذیرش دکتريصفحه   -ب

 در  azmoonisu@درس  به آ «آزمون هاي خاص دانـشگاه امام ـصادق (ع)»کانال اطالع رـسانی   -ج

https://ble.ir/azmoonisuل: ینک کانا. لرسان بلهپیام

  (قابل استفاده در محیط مرورگر وب و بدون نیاز به نصب اپلیکیشن) 

کاالت نرم ؤال و ابهام در مورد نحوه ثبت نام و اـش توانید با پشـتیبان کانال فوق  افزاري میدر صـورت ـس

  تماس بگیرید.

  https://ble.ir/isulcphd        :کانال ارتباطی مرکز زبان در پیام رسان بله  -د            
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  نحوه ثبت نام:

 https://edu.isu.ac.irسامانه جامع آموزش (گلستان) دانشگاه امام صادق (ع) به آدرس ورود به  -١

با توجه به نوع تنظیمات مرورگر مورد اـستفاده، یکی از دو ـصفحه زیر به کاربر نـشان داده خواهد ـشود. در  -٢

 را انتخاب نمایید. «ورود به سیستم»این صفحه، گزینه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،  ثـبت ـنام اولـیه آزمون زـبان ـخارجی ـبا وارد کردن ـکد امنیتی و کلـیک روي گزیـنه ي  فقط در این مرحـله  -٣

  حل بعدي را انجام دهید. وارد سامانه شده و مرا

 

  

  

  

  

  

  

  

   

امنیتی را به صورت  ابتدا فقط کد

 صحیح وارد نمایید

 سپس بر روي گزینه مربوطه کلیک کنید.
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  با تکمیل فرم زیر، ثبت نام اولیه نموده و شناسه کاربري و گذرواژه خود را تعیین نمایید.ثبت نام اولیه:  -٤

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الزم است از سامانه خارج و این بار با شناسه کاربري و گذرواژه ثبت نامی، وارد سامانه شوید. -٥

 

 

را وارد و  شناسه کاربري و گذرواژه

 دکمه ورود را کلیک نمایید.

در صورت فراموشی شناسه کاربري و گذرواژه با وارد کردن 

کد امنیتی و کلیک بر روي این گزینه، اطالعات کاربري به 

 شماره همراه داوطلب پیامک می شود.
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 مراحل ثبت نام -٦

مشــابه شــکل زیر نمایش داده می شــود که الزم اســت پس از ورود به ســامانه، پنجره مراحل ثبت نام 

  مراحل به ترتیب انجام شود.

  

  

 

 

 

 

ــات داوطلب:  -٧ ــخص ــات خود از قبیل: در این مرحله المرحله مش ــخص ــبت به تکمیل مش ــت نس زم اس

مشـخصـات شـخصـی، بارگذاري عکس پرسـنلی و ... اقدام و در پایان صـحت کلیه اطالعات را تایید و 

 را کلیک نمایید.«اعمال تغییرات» گزینه 

ـــبت ـبه پرداـخت هزیـنه ثـبت ـنام ـبه  از طریق  ، پرداـخت هزیـنه ثـبت ـنامدر مرحـله   -٨ ــده، نسـ درـگاه تعیین شـ

  صورت اینترنتی اقدام نمایید.

 

  

  

  

  

، از وضـــعیت نهایی ثبت نام و پرداخت خود مطمئن  «گواهی ثبت نام»داوطلب می تواند با انتخاب گزینه  -٩

 گواهی ثبت نام را چاپ یا ذخیره نماید. «آماده سازي جهت چاپ»شده و با انتخاب گزینه 

، طبق زمان اعالم ـشده در اطالعیه، با مراجعه به ـسامانه با اـستفاده از گزینه کارت ورود به جلـسهراي اخذ  ب -١٠

  » اقدام نمایید. همراه داشتن کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی است.مجوز ورود به آزمون«
  

  امام صادق معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 

وضعیت پرداخت موفق یا ناموفق در 

 این سطر قابل مشاهده است.

براي پرداخت هزینه ثبت نام، آیکون 

درگاه پرداخت اینترنتی را کلیک نمایید 

 تا صفحه درگاه بانکی مشاهده شود.


