راَىماي كاربري فرآيىذ فرصت مطالعاتي داوشجًيان دكتري

از طریق پَرتال سازهاى اهَر داًشجَیاى ٍ از سربرگ خذهات ،بخش اهَر بَرس ٍ اهَر داًشجَیاى خارج را اًتخاب کردُ ٍ سپس
در ایي قسوت جْت ثبت درخَاست بر رٍی فرصت تحقیقاتی داًشجَیاى دکتری کلیک ًواییذ(.تصَیر )1

تصًير -1ومايش پًرتال

سیستن فرم را بِ شوا ًوایش دادُ ٍ در صَرتی کِ گسیٌِ قَاًیي را خَاًذم ٍ هَافق ّستن را اًتخاب ًواییذ ،با کلیک بر رٍی
دکوِ بعذی ،فرم فرصت تحقیقاتی داًشجَیاى دکتری بِ شوا ًوایش دادُ هی شَد(.تصَیر )2

تصًير -2مًافقت با قًاویه گفتٍ شذٌ

اطالعات را ٍارد کردُ ٍ تَجِ داشتِ باشیذ کِ هَارد ستارُ دار اجباری هی باشٌذ(.تصَیر )3

تصًير -3تکمیل اطالعات تًسط متقاضي

سپس بِ سَال اهٌیتی پاسخ دادُ ٍ بر رٍی دکوِ ارسال کلیک کٌیذ(.تصَیر )4

تصًير -4سًال امىیتي

در صَرت خالی بَدى فیلذ ّای اجباری با پیغاهی در باالی صفحِ هَاجِ هی شَیذ کِ در ایي حالت سیستن از ثبت درخَاست
جلَگیری هی کٌذ(.تصَیر )5

تصًير -5ومايش اخطار در صًرت يارد وکردن فیلذ َاي اجباري

ّوچٌیي در صَرت ٍجَد هغایرت ،سیستن هَارد را بِ صَرت تصَیر زیر در باالی صفحِ ًوایش هی دّذ(.تصَیر )6

تصًير -6اعتبارسىجي فیلذ َاي اجباري

در صَرت هَفقیت آهیس بَدى ثبت ،سیستن کذ پیگیری را در اختیار شوا قرار هی دّذ(.تصَیر )7

تصًير -7كذ پیگیري

با دریافت پیغام جْت هراجعِ بِ پَرتال ،برای هشاّذُ ٍضعیت خَد اقذام ًواییذ .از طریق پَرتال سازهاى اهَر داًشجَیاى سربرگ
کارتابل را اًتخاب ًواییذ(.تصَیر )8

تصًير -8كارتابل شخصي

در قسوت جستجَ کذ پیگی ری دریافتی را ٍارد ٍ با تَجِ بِ تَضیحات رکر شذُ جْت اداهِ فرآیٌذ اقذام ًواییذ.سپس بر رٍی
شوارُ پیگیری کلیک کٌیذ(.تصَیر )9

تصًير -9ومايش يضعیت فرآيىذ

جْت ٍیرایش اطالعات خَاستِ شذُ در قسوت تَضیحات اقذام ًواییذ .پس از ٍیرایش اطالعات خَاستِ شذُ بِ سَال اهٌیتی
پاسخ دادُ ٍ بر رٍی کلیذ برٍزرساًی کلیک کٌیذ(.تصَیر )11
الزم بِ رکر است فیلذ ّای هشخص شذُ غیر قابل ٍیرایش هی باشٌذ.

تصًير -10بريزرساوي

ّوچٌیي هی تَاًیذ با اًتخاب گسیٌِ لغَ درخَاست ًسبت بِ لغَ فرآیٌذ اقذام ًواییذ(.تصَیر )11

تصًير -11لغً درخًاست

