بسمه تعالی

اطالعيهمديريت آموزشي دانشگاه درخصوص ثبت نام مشروط و انتخاب واحد پذيرفتهشدگان جديد دكتري

)(Ph.Dسال تحصيلي 5961-69

(آزمون نيمه متمركز سازمان سنجش آموزش كشور)
ضمن عرض تبريك به پذيرفتهشدگان گرامي ،توجه شما عزيزان را به نكات زير جلب مي نمايد:
پذيرفته شدگان محترم الزم است در ابتدا اطالعيه ثبت نام را به دقت مطالعه و سپس اقدام به ثبتنام نمايند .شایان ذكر است ثبت نام مرحله
اول به صورت غيرحضوري است و تا روز دريافت كارت دانشجويي (مرحله دوم ،ثبت نام حضوري) نيازي به مراجعه حضوري نمي باشد .لذا به
تمامي مراحل ثبت نام و تاريخهاي قيد شده توجه نماييد تا از بروز هرگونه سوال يا اشكالي جلوگيري شود.
مراحل ثبتنام:
-1

مطالعه اين اطالعيه تا انتها و راهنماي ثبت نام

-2

ورود اطالعات و بارگذاري فايل مدارك (که در جدول مدارک مشخص شدهاند) در سامانه جامع دانشگاهي گلستان (قابل دسترس در انتهاي اين اطالعيه) –
منوي "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود" – از تاريخ  59.60.11تا تاريخ 59.0.19

الزم است فايلها داراي فرمت  jpgو حجم بين  126تا  246kbباشند در غيراينصورت بارگذاري آنها ممكن نخواهد بود.
شناسه كاربري و گذرواژه در انتهاي اين اطالعيه توضيح داده شده است.

چاپ "گواهي پذيرش غيرحضوري" و "فرم مشخصات" پس از بررسي و تاييد فايل مدارك قابل انجام خواهد بود.
-1

پرداخت شهريه از طريق سيستم گلستان مطابق توضيحات قسمت شهريه تحصيلي برای پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم

-4

اطالع از وضعيت مدارك بارگذاري شده در سيستم جامع آموزشي گلستان از طريق منوي "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"  -گزينه "نتيجه بررسي
مدارك آموزش" در سيستم جامع آموزشي گلستان.
مداركي كه داراي وضعيت عدم بررسي باشند ،هنوز به رويت كارشناس آموزش نرسيده است و الزم است تا بررسي آن صبر نماييد.
مداركي كه داراي وضعيت عدم تاييد باشند الزم است اصالح و از همان طريق ارسال شوند.
نکته مهم:ارسال فايل كليه مدارك ليست شده در منوي "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود" اجباري است .براي مثال دانشجوياني كه كارشناسي
پيوسته داشته اند در لينك مدرك كارداني فرم شماره  8را شخصا تكميل و در سيستم بارگذاري نمايند .ضمنا براي مداركي كه نياز به ارسال بيش از يك فايل
است ،از گزينه "ايجاد" كه در لينك ارسال مدارك موجود است استفاده نماييد.
پس از تاييد هر مدرك توسط كارشناسان آموزش ،امكان تغيير يا ارسال فايل مجدد وجود نخواهد داشت.

1
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چاپ دو گزارش "مشخصات كامل دانشجو" و "گواهي پذيرش غيرحضوري" در  1نسخه (مشروط به ارسال و تاييد كليه مدارك -قابل مالحظه از طريق
منوي "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"  -گزينه "نتيجه بررسي مدارك آموزش"در سيستم جامع آموزشي گلستان) كه نشان دهنده تكميل ارسال
مدارك آموزشي در ثبت نام غيرحضوري است.
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برای چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو از سيستم گلستان الزم است:
فایل کليه مدارک را ارسال کرده باشيد
كليه مدارک به تایيد کارشناسان آموزش رسيده باشد
ساير مراحل پذيرش غيرحضوري را تكميل كرده باشيد
مراجعه حضوري شخص پذيرفته شده براي ارايه مدارك حضوري (که در جدول مدارک مشخص شدهاند) و دريافت كارت دانشجويي (ثبت نام حضوري)مطابق
جدول زمانبندی
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انتخاب واحد الكترونيكي از طريق سيستم گلستان پس از دريافت كارت دانشجويي و قبل از شروع کالسها( .شروع کالسها شنبه 27شهریور ماه  1159می
باشد)
توجه:پس از تحويل گرفتن كارت دانشجويي توسط پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفه (آقایان) ،ضروری است که دانشجو «فرم درخواست صدور معافيت
تحصيلي»مقطع پذیرفته شده را به همراه «نامه اتمام معافيت» مقطع قبل جهت دریافت معافيت تحصيلی جدید تحويل یکی از مراکز پليس 16+تهران نماید.

جدول مدارك
اصل مداركي مانند شناسنامه ،کارت ملی ،كارت پايان خدمت و يا گواهينامه موقت و دانشنامه توسط كارشناسان آموزش دانشگاه صرفا رويت
و تصوير آن نگهداري خواهد شد .الزم است همان مدارک تحصيلی بارگذاری و تایيد شده در سامانه گلستان در روز ثبت نام حضوری ارایه شود.
بارگذاري در گلستان

ارايه در روز ثبت نام حضوري

رديف

اجباري

 0قطعه پشت نويسي شده

2

تصوير تمام صفحات شناسنامه

خير

 2سري همراه اصل

1

تصوير پشت و رو كارت ملي در يك صفحه

خير

 2سری همراه با اصل

اجباري

اصل به همراه  1نسخه تصوير آن

1

4

عنوان مدرك
عكس  1×4پرسنلي با كيفيت باال
فایل عکسهایی که با وسایلی بجز اسکنر تهيه شده باشند مورد تایيد قرار نخواهد گرفت.

مدرك كارشناسي ارشد داراي تاريخ فراغت از تحصيل و معدل اعالم شده به سازمان
سنجش يا فرم جايگزين

پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام در آزمون سازمان سنجش ،دانشجوي سال آخر بودهاند الزم است مطابق توضيحات سازمان سنجش گواهي معدل
واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ0.11.54يا 54.11.16را ارايه نمايند .با توجه به اينكه گواه ي معدل مذكور فاقد تاريخ فراغت از تحصيل است ،الزم است

فرم

جايگزين يا هر مدرك معتبر ديگري كه نشان دهنده تاريخ فراغت از تحصيل حداکثر تا  59.0.11باشد را نيز ارايه نمايند .فرمها و مدارك تحصيلي كليه مقاطع

2

عنوان مدرك

رديف

ارايه در روز ثبت نام حضوري

بارگذاري در گلستان

بايد توسط آموزش كل دانشگاه محل تحصيل تاييد شده باشد و تاييد آموزش دانشكده ها قابل قبول نيست.
9

مدرک کارشناسی داراي معدل كل یا اعالم پيوسته بودن مقطع کارشناسی ارشد

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

پذيرفته شدگاني كه كارشناسي ارشد پيوسته داشته اند الزم است مشخصات مقطع كارشناسي ارشد خود را در برگه اي نوشته و ضمن امضا آن اعالم نمايند
كه كارشناسي ارشد پيوسته بوده اند .و اين برگه را اسكن و در لينك مدرك كارشناسي قرار دهند .ساير پذيرفته شدگان مدرك كارشناسي خود را اسكن و
ارسال نمايند
0

مدرک کاردانی داراي معدل كل یا اعالم پيوسته بودن مقطع کارشناسی ارشد یا
پيوسته بودن مقطع کارشناسی

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

پذيرفته شدگاني كه كارشناسي ارشد پيوسته يا كارشناسي پيوسته داشته اند الزم است مشخصات مقطع كارشناسي ارشد يا كارشناسي خود را در برگه اي
نوشته و ضمن امضا آن اعالم نمايند كه كارشناسي ارشد پيوسته يا كارشناسي پيوسته بوده اند .و اين برگه را اسكن و در لينك مدرك كارداني قرار دهند .ساير
پذيرفته شدگان مدرك كارداني خود را اسكن و ارسال نمايند.
7
8

مدرک دیپلم داراي معدل كل و یا فرم  7تعهد جایگزین اصل معدل کل
مدرك نظام وظيفه مطابق توضيحات دفترچه شماره يك سازمان سنجش يا فرم 11
جايگزين براي مشموالن درحال خدمت و يا پذيرفته شدگان داخل فرجه يكساله

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

5

مدرك زبان يا فرم تعهد مطابق توضيحات مربوط به مدرك زبان

اجباری

16

فرم جايگزين سهميه قبولي رزمندگان

اجباري

11

كليه پذيرفته شدگان الزم است وضعيت اشتغال بكار خود در موسسات دولتی را با
ارسال فرم  12جايگزین اعالم نمايند.

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن
الزم نيست و طبق فرم جايگزين ارايه اصل
فرم تا  2ماه آينده الزم است.
الزم نيست

كاركنان دولت تا  2ماه فرصت خواهند داشت نامه موافقت بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از معاون اداري مالي يا رييس موسسه دريافت و ارايه نمايند.
در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم خواهند شد.
12
59

كليه پذيرفته شدگان الزم است فرم  11تعهدات را ارسال نمايند
دو گزارش سيستم گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و
"مشخصات كامل دانشجو"

اجباري
خير

الزم نيست
یک نسخه امضا شده از هركدام

الزم است گزارشات فوق پس از تاييد فايل مدارك در پذيرش غيرحضوري از سيستم جامع آموزشي گلستان پرینت و توسط شخص دانشجو امضا شود.

3

شرایط و مدارک زبان

ارائه مدرک زبان معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و یا تکمیل فرم تعهد مبنی بر ارائه آن تا پایان نیمسال اول تحصیلی هنگام ثبت نام
حضوری در کلیه رشته ها الزامی است.
افرادی که مدرک زبان انگلیسی دارای حداقل نمره قابل قبول را در هنگام پذیرش و ثبت نام حضوری ارائه نمی کنند ،صرفاً می توانند تا پایان نیمسال اول تحصیلی  5961 -69با
تکمیل فرم تعهد بصورت مشروط ثبت نام نمایند .ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان نهایی مشروط به احراز حد نصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر تا
پایان نیمسال اول تحصیلی می باشد و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور در مهلت مقرر ثبت نام مشروط این افراد لغو و اخراج خواهند شد.

(تاریخ اعتبار آزمون :حداکثر تا  2سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم ( ارزیابی تخصصی)

مدارک زبان معتبر

)MSRT (MCHE

IELTS Academic

TOEFL IBT

TOEFL
Computer

TOEFL PAPER+TOLIMO

حد اقل نمره قابل قبول

96

4

99

599

416

شرایط و نحوه پرداخت شهریه تحصيلی دانشجویان نوبت دوم دکتری:

*

براي پرداخت الکترونيکی از مرورگر اينترنت اكسپلور نسخه  16و شبكه هاي داراي سيم استفاده نماييد( .از  wire lessاستفاده نشود).

ثبت نام پذیرفته شدگان نوبت دوم مشروط به پرداخت شهریه توسط پذیرفته شده در هر رشته گرایش به شرح زیر است
 .1شهریه رشته گرایش های مربوط به گروه های آموزشی علوم انسانی ،مدیریت واقتصاد ،حقوق 946.666.666 :ریال (پانصد و چهل ميليون ریال) می باشد.
 .2شهریه رشته گرایش های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه،علوم پزشکی ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،منابع طبيعی و هنر 006.666.666 :ریال
(ششصد و شصت ميليون ریال) می باشد.
 .1پذیرفته شدگان در هر نيمسال تحصيلی باید به ميزان  %12.9از كل شهريه را پرداخت نمایند و برای نيمسال اول سال تحصيلی  1151 -59به شرح زیر اقدام نمایند:
الف)  %8.1کل شهریه را باید به صورت الکترونيکی از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و در هنگام ثبت نام غير حضوری و در نيمسالهای آتی قبل از انتخاب واحد
پرداخت نمایند (.گروه های آموزشی علوم انسانی ،مدیریت واقتصاد ،حقوق  41.566.666 :ریال و سایر گروه های آموزشی  19.166.666 :ریال )

4

ب)  %4از کل شهریه را بصورت چک در هنگام ثبت نام حضوری ( براساس جدول زمانبندی ثبت نام حضوری ) و تاریخ سر رسيد چک در همان نيمسال و حداکثر تا دو ماه پس
از شروع نيمسال می باشد و چک باید در وجه تمرکز درآمد های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس به شماره حساب 141159110صادر شود(.گروه های
آموزشی علوم انسانی ،مدیریت واقتصاد ،حقوق 21.066.666 :ریال و سایر گروه های آموزشی  20.466.666ریال)
 .4کليه پذیرفته شدگان مکلفند در هنگام ثبت نام حضوری ( براساس جدول زمانبندی ثبت نام حضوری ) یک فقره چک معتبر و بدون تاریخ به ميزان شهریه یک نيمسال دوره
دکتری ( %12.9درصد از کل شهریه ) را نزد حسابداری معاونت آموزشی به ودیعه بسپارند و چک باید در وجه تمرکز درآمد های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس
به شماره حساب 141159110صادر شود( .گروه های آموزشی علوم انسانی ،مدیریت واقتصاد ،حقوق  97.166.666 :ریال و سایر گروه های آموزشی 82.166.666 :
ریال)
 .9مبالغ مندرج در بندهای  1و  2فوق بر اساس شهریه سال  1154می باشد ،موضوع افزایش شهریه در هيات امنا دانشگاه در حال بررسی است که در صورت تصویب و
ابالغ توسط هيات امنا دانشگاه مصوبه جدید مالک ميزان شهریه تحصيلی خواهد بود لذا مبالغ دریافتی به صورت علی الحساب می باشد.
 .0مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
 .7شهریه های مندرج در بند های  1و 2برای  5نيمسال تحصيلی می باشد و شهریه مازاد بر  5نيمسال به صورت روز شمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
در ضمن شهریه دروس جبرانی ،مردودی ،حذف اضطراری و نظایر آن بر اساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
 .8دانشجویان شاهد و ایثارگر (فرزندان و همسران شهدا  ،جانبازان  %29به باال و فرزندان و همسران آنان  ،آزادگان و فرزندان و همسران آنان) در زمان ثبت نام
غير حضوری نيازی به پرداخت شهریه ندارند و الزم است کارت شناسایی ایثارگری را ( به صورت پشت و رو ) به شماره  82881115با ذکر مشخصات کامل
دانشجو ،فاکس نمایند و در زمان ثبت نام حضوری همراه مدارک ایثارگری به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه جهت تکميل پرونده مراجعه
نمایند (شماره تماس مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر )82881112
تذکر :دانشجویان شاهد و ایثارگر مکلفند بند  4فوق (یک فقره چک معتبر به ميزان شهریه یک نيمسال دوره دکتری ( %12.9درصد از کل شهریه) را نزد حسابداری
معاونت آموزشی به ودیعه بسپارند) را مانند سایر دانشجویان اجرا نمایند .

توضيحات:
-1
-2

پذيرفته شدگان دقت نمايند كه مدارك ناقص مورد تاييد قرار نگرفته و كارت دانشجويي صادر نخواهد شد.
پذيرفته شدگان سهميه رزمندگان (بجز ايثارگران – بنياد شهيد و رزمند ستاد كل نيروهاي مسلح) الزم است معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه
پاسداران انقالب اسالمي و يا وزارت جهاد كشاورزي مطابق فرمهاي مربوط را ارايه نمايند .در پذيرش غيرحضوري فرم 1جايگزين كفايت مي كند .تا  2ماه آينده
نسبت به ارايه معرفي نامه مذكور اقدام نماييد.
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-1

پذيرفته ش دگاني كه در حال خدمت نظام وظيفه مي باشند الزم است بالفاصله پس از وروداطالعات و بارگذاری کامل مدارک (و پرداخت شهریه پذیرفته شدگان
نوبت دوم)و دریافت دو گزارش سيستم گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و "مشخصات كامل دانشجو" براي دريافت نامه ترخيص از
خدمت به امور مشمولين دانشگاه (ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )417از ساعت  5الی  11روزهای اداری مراجعه نمایند.

 -4دانشجویان شاغل به تحصيل در مقطع دکتری تخصصی ،مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نبوده اند بنابر این مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 -9هيچ یک از پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری سال  1154حتی در صورت انصراف قطعی حق ثبت نام و شرکت در آزمون را نداشته اند بنابر این مجاز به ثبت نام
نمی باشند.
-0

در هر مرحله از ثبت نام و يا تحصيل مشخص گردد كه اطالعات و يا مدارك ارايه شده توسط پذيرفته شدگان ناقص بوده و يا با واقعيت مغاير
است ،از ادامه تحصيل آنان جلوگيري ميشود و شخص پذيرفته شده حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

نكات مهم:
 -1محل ارايه مدارك و تحويل كارت دانشجويي (ثبت نام حضوري) ،براي پذيرفته شدگان رشته هاي منابع طبيعي و علوم دریایی در دانشكده منابع طبيعي (شهرستان
نور) و براي ساير پذيرفته شدگان ،در محل ساختمان آموزشی دانشگاه تربيت مدرس (شهر تهران) خواهد بود.
 -2نشاني دانشگاه :تهران ،تقاطع خيابان جالل آل احمد و بزرگراه دكتر چمران ،پل نصر ،دانشگاه تربيت مدرس
 -1حضور شخص پذيرفته شده در زمان ارايه مدارك و تحويل كارت دانشجويي با همراه داشتن مدارك مذكور در جدول مدارك الزامي است.
 -4عدم مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان براي مرحله ثبت نام غيرحضوري (مرحله ثبت نام حضوري) يا عدم دريافت كارت دانشجويي در موعد مقرر به منزله
انصراف از تحصيل تلقي مي شود.
 -9با توجه به محدوديت زماني ،تبعات ناشي از هرگونه نقص يا مغايرت در اطالعات و يا مدارك بر عهده پذيرفته شده خواهد بود و هيچ امكان مساعدتي وجود ندارد.
-0

در صورت وجود هرگونه سوال درخصوص موارد مربوط به اطالعيه مديريت آموزشي اينجا را كليك نماييد.

در خصوص ساير موارد با شماره تلفنهاي مندرج

در اطالعيه هاي امور دانشجويي ،خوابگاهها و يا استعدادهاي درخشان تماس حاصل نماييد و از تماس با مديريت آموزشي خودداري شود.
 -7ضروري است قبل از اسكن هر مدرك ،با استفاده از كليد ( previewيا مشابه آن)  ،سطح مورد نظر براي اسكن كردن را مطابق اندازه مدرك ،محدود نماييد.
-8

شناسه كاربري و رمز ورود به سيستم جامع آموزشي گلستان در مرحله پذيرش غير حضوري به شرح زير مي باشد.
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نيمسال شروع به تحصيل

شناسه كاربري

نيمسال اول تحصيلي 1159-50

شماره پرونده سيستم گلستانu951

(شروع كالسها  27شهریور )51

مثال براي شماره پرونده 41415

گذرواژه

كد ملي (ده رقم)

شناسه كاربري u95141419خواهد شد

 -5راهنماي ثبت نام سيستم گلستان را مطالعه نماييد.
 -16نشاني سيستم جامع آموزشي گلستان  http://golestan.modares.ac.ir/home :براي استفاده از سامانه گلستان از مرورگر اينترنت اكسپلور نسخه 8
تا  16و شبكه هاي داراي سيم استفاده نماييد( .از  wire lessاستفاده ننماييد).
 -11فرمها و تصاویر مدارک ارسالی (فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی ،کارت معافيت و پایان خدمت و غيره) در قطع کاغذ  A4تهيه و در روز مراجعه حضوری تحویل نمائيد
و از تغيير سایز و برش آنها به سایر قطع های کاغذ خوداری گردد.

(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با ثبت درخواست خوابگاه در سيستم گلستان در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  12.16و  11.16الی  )19با
شماره تلفن  82881177تماس حاصل فرمایيد.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با سند تعهد محضری در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  12.16و  11.16الی  )19با شماره تلفن  82884101یا
 82881285يا  82881191تماس حاصل فرمایيد.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با شهريه تحصيلي در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  12.16و  11.16الی  )19با شماره تلفن 82881610تماس
حاصل فرمایيد.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با زبان عمومی در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  12.16و  11.16الی  )19با شماره تلفن  82881602یا
 82881184تماس حاصل فرمایيد.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  12.16و  11.16الی  )19با
شماره تلفن  82881225تماس حاصل فرمایيد.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت آموزشی در سيستم گلستان به سواالت متداول مراجعه نمایيد .درصورت نياز به تماس ضروري در ساعات اداری روزهای
غيرتعطيل ( 5الی  12.16و  11.16الی  )19با شماره تلفن  82884216الي  82884212تماس حاصل نماييد.
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جدول زمانبندي براي ارايه مدارك و دريافت كارت دانشجويي (مرحله ثبت نام حضوري)
توجه :پذيرفته شدگان رشته هاي منابع طبيعي و علوم دریایی در روز چهارشنبه  59.0.24از ساعت  5الي  12به آموزش دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي
(شهرستان نور) مراجعه نمايند .ساير پذيرفته شدگان براساس جدول زمانبندي زير به ساختمان آموزش دانشگاه ،مراجعه نمايند.
حرف اول نام خانوادگي

زمان مراجعه

الف

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  8.16الي 5

ب–ج

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  5.16الي 16

چ–خ

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  16.16الي 11

د–ژ

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  11.16الي 12

س–ض

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  14الي 14.16

ط–غ

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  19الي 19.16

ف–ق

چهارشنبه  59.0.24از ساعت  10الي 10.16

ك–ل

پنجشنبه  59.0.29از ساعت  8.16الي 5

م

پنجشنبه  59.0.29از ساعت  5.16الي 16

ن-ي

پنجشنبه  59.0.29از ساعت  11.16الي 14
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