 )1پس اص يسيد بٍ سایت  ، www.phdau.irاص قسمت دستشسی سشیع (سمت چپ سایت مطابق ضکل صیش) سيی گضیىٍ "پىل يسيد
کاسبشان جُت ضشکت دس مصاحبٍ دکتشا" کلیک کىیذ.

 )2با مطاَذٌ صفحٍ صیش جُت يسيد بٍ سایت "ضماسٌ دايطلبی" " ،کذ ملی بذين صفش ابتذایی" ي "تاسیخ تًلذ(دي سقمی)" خًد سا ياسد
وماییذ.
نکته )1تاریخ تولد به صورت دورقمی وارد شود (به عنوان مثال در صورتی که سال تولد شما  1331میباشد کافی است  31وارد شود).
نکته  )2کد ملی بدون صفر ابتدایی وارد شود.
نکته )2کد تصویز امنیتی ظاهز شده به حزوف بزرگ و کوچک حساس می باشد لذا با دقت وارد شود.

 )3پس اص يسيد بٍ سایت مطخصات خًد سا با دقت صیاد بشسسی کىیذ دس صًست مطاَذٌ مغایشت بش سيی گضیىٍ "مغایشت اطالعات ي تغییش
آن" کلیک ومًدٌ ي دس صفحٍ مطاَذٌ ضذٌ اطالعات مًسد وظش سا يیشایص ي جُت تاییذ مذیش ساماوٍ بش سيی گضیىٍ "اسسال اطالعات بٍ
سيص ضذٌ بشای تاییذ" کلیذ وماییذ.
 )4دايطلبیه بذين آصمًن استعذاد دسخطان باتًجٍ بٍ واقص بًدن اطالعات ي مطخصات ایطان ،ملضم بٍ تکمیل اطالعات اص طشیق گضیىٍ
"مغایشت اطالعات ي تغییش آن" می باضىذ.

 )5دس صًست صحت اطالعات مطاَذٌ ضذٌ جُت ادامٍ کاس بش سيی گضیىٍ "تاییذ ي ادامٍ" کلیک وماییذ.

 )6جُت باسگزاسی مذاسک خًاستٍ ضذٌ اص طشیق صفحٍ صیش اقذام وماییذ.

 )7سپس حتما بش سيی گضیذٌ "باگزاسی" کلیک کىیذ.

 )8پس اص باسگزاسی مذاسک جُت پشداخت َضیىٍ ثبت وام ابتذا "تیک تاییذ مطخصات" سپس بش سيی گضیىٍ "سفته بٍ مشحلٍ بعذ" سا کلیک
وماییذ.

 )9سيی گضیىٍ "يصل ضذن بٍ دسگاٌ پشداخت" کلیک وماییذ.

 )11بشای دايطلبان بذين آصمًن استعذاد دسخطان ویاص بٍ پشداخت َضیىٍ ومیباضذ ي جُت عبًس اص ایه مشحلٍ مطابق ضکل ابتذا
گضیىٍ"متقاضی پزیشش بذين آصمًن" سا اوتخاب وماییذ سپس گضیىٍ "ياسد کشدن کذ تاییذ " سا اوتخاب وماییذ.

 )11پس اص مطاَذٌ باکس کذ تخفیف ،کذ ملی خًد سا بذين صفش ابتذایی ياسد ومًدٌ ي گضیىٍ "اعمال کذ تخفیف" سا کلیک وماییذ.

 )12پس اص ياسد کشدن اطالعات کاست باوکی ي سمض ديم ي اوتخاب گضیذٌ پشداخت جُت وُایی ومًدن ثبت وام ي مطاَذٌ کذ سَگیشی مطابق
ضکل عمل وماییذ.

 )13دس پایان با مطاَذٌ صفحٍ صیش ثبت وام ضما با مًفقیت پایان یافتٍ است ي کذسَگیشی ي تاسیخ ي مکان مصاحبٍ حضًسی قابل مطاَذٌ
است .الصم بٍ رکش است چاپ ایه صفحٍ ي اسائٍ بٍ کاسضىاس مشبًطٍ دس سيص مصاحبٍ حضًسی الضامی است.

