بسمه تعالی
اطالعيه مديريت آموزشي دانشگاه درخصوص ثبت نام مشروط و انتخاب واحد پذيرفتهشدگان جديد دكتري ) (Ph.Dسال تحصيلي 5961-69
از طریق آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) در دوره تحصيلی دکتری

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.
 پذیرش قطعی قبول شدگان علمی منوط به تایید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور میباشد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان صرفاً به صورت مشروط تا اعالم نتایج صالحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور بالمانع است.
مراحل ثبتنام:
-1
-2

مطالعه اين اطالعيه تا انتها و راهنماي ثبت نام
ورود اطالعات و بارگذاري فايل مدارك (که در جدول مدارک مشخص شدهاند) در سامانه جامع دانشگاهي گلستان (قابل دسترس در انتهاي اين اطالعیه)
– منوي "پذيرش غیر حضوري دانشجويان جديدالورود" – از تاريخ  31.60.19تا تاريخ 31.0.11

الزم است فايلها داراي فرمت  jpgو حجم بین  126تا  246kbباشند در غیراينصورت بارگذاري آنها ممكن نخواهد
بود.
شناسه كاربري و گذرواژه در انتهاي اين اطالعیه توضیح داده شده است.

چاپ "گواهي پذيرش غیرحضوري" و "فرم مشخصات" پس از بررسي و تايید فايل مدارك قابل انجام خواهد بود.
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اطالع از وضعیت مدارك بارگذاري شده در سیستم جامع آموزشي گلستان از طريق منوي "پذيرش غیر حضوري دانشجويان جديدالورود"  -گزينه "نتیجه
بررسي مدارك آموزش" در سیستم جامع آموزشي گلستان.
مداركي كه داراي وضعیت عدم بررسي باشند ،هنوز به رويت كارشناس آموزش نرسیده است و الزم است تا بررسي آن صبر نمايید.
مداركي كه داراي وضعیت عدم تايید باشند الزم است اصالح و از همان طريق ارسال شوند.

1

نکته مهم:ارسال فايل كلیه مدارك لیست شده در منوي "پذيرش غیر حضوري دانشجويان جديدالورود" اجباري است .براي مثال دانشجوياني كه
كارشناسي پیوسته داشته اند در لینك مدرك كارداني فرم شماره  8را شخصا تكمیل و در سیستم بارگذاري نمايند .ضمنا براي مداركي كه نیاز به ارسال
بیش از يك فايل است ،از گزينه "ايجاد" كه در لینك ارسال مدارك موجود است استفاده نمايید.
پس از تايید هر مدرك توسط كارشناسان آموزش ،امكان تغییر يا ارسال فايل مجدد وجود نخواهد داشت.
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چاپ دو گزارش "مشخصات كامل دانشجو" و "گواهي پذيرش غيرحضوري" در  1نسخه (مشروط به ارسال و تايید كلیه مدارك -قابل مالحظه از
طريق منوي "پذيرش غیر حضوري دانشجويان جديدالورود"  -گزينه "نتیجه بررسي مدارك آموزش"در سیستم جامع آموزشي گلستان) كه نشان دهنده
تكمیل ارسال مدارك آموزشي در ثبت نام غیرحضوري است.
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برای چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو از سیستم گلستان الزم است:
فایل کلیه مدارک را ارسال کرده باشید
كلیه مدارک به تایید کارشناسان آموزش رسیده باشد
ساير مراحل پذيرش غیرحضوري را تكمیل كرده باشید
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 الكترونیكي از طريق سیستم گلستان پس از دريافت كارت دانشجويي و قبل از شروع کالسها( .شروع کالسها شنبه 22شهریور ماه 1931
می باشد)
توجه:پس از تحويل گرفتن كارت دانشجويي توسط پذيرفته شدگان مشمول نظام وظیفه (آقایان) ،ضروری است که دانشجو «فرم درخواست صدور معافیت
تحصیلي»مقطع پذیرفته شده را به همراه «نامه اتمام معافیت» مقطع قبل جهت دریافت معافیت تحصیلی جدید تحويل یکی از مراکز پلیس 16+تهران نماید.

2

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.

رديف
1

عنوان مدرك
عكس  9×4پرسنلي با كیفیت باال

بارگذاري در
گلستان

ارايه در روز ثبت نام حضوري

اجباري

 0قطعه پشت نويسي شده

2

تصوير تمام صفحات شناسنامه

خیر

 2سري همراه اصل

9

تصوير پشت و رو كارت ملي در يك صفحه

خیر

 2نسخه

4

مدرك كارشناسي ارشد يا گواهي معتبر داراي تاريخ فراغت از تحصیل(حداكثر )31.0.91

اجباري

اصل به همراه  1نسخه تصوير آن

فایل عکسهایی که با وسایلی بجز اسکنر تهیه شده باشند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

مدارك تحصيلي كليه مقاطع بايد توسط آموزش كل دانشگاه محل تحصيل تاييد شده باشد و تاييد آموزش دانشكده ها قابل قبول نيست.
1

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

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

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

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

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

پذيرفته شدگاني كه كارشناسي ارشد پیوسته يا كارشناسي پیوسته 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 پیوسته يا كارشناسي پیوسته بوده اند .و اين برگه را اسكن و در لینك مدرك كارداني قرار دهند .ساير
پذيرفته شدگان مدرك كارداني خود را اسكن و ارسال نمايند.
اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

2

اجباري

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

3

مدرك زبان يا فرم تعهد مطابق توضیحات مربوط به مدرك زبان

اجباری

اصل به همراه يك نسخه تصوير آن

10

كلیه پذيرفته شدگان الزم است وضعیت اشتغال بكار خود در موسسات دولتی را با

اجباري

الزم نیست

8

مدرک دیپلم داراي معدل كل و یا فرم  2تعهد جایگزین اصل معدل کل
مدرك نظام وظیفه مطابق توضیحات دفترچه شماره يك سازمان سنجش يا فرم 91
جايگزين براي مشموالن درحال خدمت و يا پذيرفته شدگان داخل فرجه يكساله

3

عنوان مدرك

رديف

بارگذاري در

ارايه در روز ثبت نام حضوري

گلستان

ارسال فرم  92جايگزین اعالم نمايند.
كاركنان دولت تا  2ماه فرصت خواهند داشت نامه موافقت بدون قید و شرط با ادامه تحصیل خود را از معاون اداري مالي يا ريیس موسسه دريافت و ارايه نمايند.
در غیر اينصورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.
11

12

13

كلیه پذيرفته شدگان الزم است فرم  99تعهدات را ارسال نمايند
فرم صالحیت هاي عمومي در  9نسخه به همراه پیوستهاي مندرج در صفحه دوم آن
(رسید بانكي  236666ريالي و )...

اجباري

سه نسخه تكمیل شده به همراه پیوستهاي
خیر

مندرج در صفحه دوم آن
(رسید بانكي  236666ريالي و )...

دو گزارش سيستم گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و
"مشخصات كامل دانشجو"

الزم نیست

خیر

دو نسخه امضا شده از هركدام

الزم است گزارشات فوق پس از تايید فايل مدارك در پذيرش غیرحضوري از سیستم جامع آموزشي گلستان پرینت و توسط شخص دانشجو امضا شود.

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 -69
با 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 برگزیدگان علمی
(از  22.22.22به بعد مطابق با  21مارس  2122میالدی به بعد)
4

مدارک زبان معتبر

)MSRT (MCHE

IELTS Academic

TOEFL IBT

TOEFL
Computer

TOEFL PAPER+TOLIMO

حد اقل نمره قابل قبول

07

1

19

509

177

توضیحات:
-1
-2

پذيرفته ش دگان دقت نمايند كه مدارك ناقص مورد تايید قرار نگرفته و كارت دانشجويي صادر نخواهد شد.
پذيرفته ش دگاني كه در حال خدمت نظام وظیفه مي باشند الزم است بالفاصله پس از وروداطالعات و بارگذاری کامل مدارک و دریافت دو گزارش
سيستم گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و "مشخصات كامل دانشجو" براي دريافت نامه ترخیص از خدمت به امور مشمولین
دانشگاه (ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )412از ساعت  3الی  11روزهای اداریمراجعه نمایند.

-9

پذيرفته ش دگاني كه در حال خدمت نظام وظیفه مي باشند الزم است بالفاصله پس از وروداطالعات و بارگذاری کامل مدارک و دریافت دو گزارش
سيستم گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و "مشخصات كامل دانشجو" براي دريافت نامه ترخیص از خدمت به امور مشمولین
دانشگاه (ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )412از ساعت  3الی  11روزهای اداری مراجعه نمایند.
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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 طبیعي و علوم دریایی در دانشكده منابع طبیعي
(شهرستان نور) و براي ساير پذيرفته شدگان ،در محل ساختمان آموزشی دانشگاه تربیت مدرس (شهر تهران) خواهد بود.
 -2نشاني دانشگاه :تهران ،تقاطع خیابان جالل آل احمد و بزرگراه دكتر چمران ،پل نصر ،دانشگاه تربیت مدرس
 -9حضور شخص پذيرفته شده در زمان ارايه مدارك و تحويل كارت دانشجويي با همراه داشتن مدارك مذكور در جدول مدارك الزامي است.
 -4عدم مراجعه به سیستم جامع آموزشي گلستان براي مرحله ثبت نام غیرحضوري (مرحله ثبت نام حضوري) يا عدم دريافت كارت دانشجويي در موعد مقرر به
منزله انصراف از تحصیل تلقي مي شود.
 -1با توجه به محدوديت زماني ،تبعات ناشي از هرگونه نقص يا مغايرت در اطالعات و يا مدارك بر عهده پذيرفته شده خواهد بود و هیچ امكان مساعدتي وجود
ندارد.

5
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در صورت وجود هرگونه سوال درخصوص موارد مربوط به اطالعیه مديريت آموزشي سئواالت متداول 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.
 -2ضروري است قبل از اسكن هر مدرك ،با استفاده از كلید ( previewيا مشابه آن)  ،سطح مورد نظر براي اسكن كردن را مطابق اندازه مدرك ،محدود نمايید.
 -8شناسه كاربري و رمز ورود به سیستم جامع آموزشي گلستان در مرحله پذيرش غیر حضوري به شرح زير مي باشد.

نيمسال شروع به تحصيل

شناسه كاربري

نیمسال اول تحصیلي 1931-30

شماره شماره پرونده سیستم گلستانu951

(شروع كالسها  22شهریور )39

مثال براي شماره پرونده 43411

گذرواژه

كد ملي (ده رقم)

شناسه كاربري u95149411خواهد شد

 -3راهنماي ثبت نام سيستم گلستان را مطالعه نماييد.
 -16نشاني سیستم جامع آموزشي گلستان http://golestan.modares.ac.ir/home :براي استفاده از سامانه گلستان از مرورگر اينترنت اكسپلور
نسخه  8تا  16و شبكه هاي داراي سیم استفاده نمايید( .از  wire lessاستفاده ننمايید).
 -11فرمها و تصاویر مدارک ارسالی (فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی ،کارت معافیت و پایان خدمت و غیره) در قطع کاغذ  A4تهیه و در روز مراجعه حضوری تحویل
نمائید و از تغییر سایز و برش آنها به سایر قطع های کاغذ خوداری گردد.

(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با ثبت درخواست خوابگاه در سیستم گلستان در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل ( 8الی  12.96و  19.96الی  )11با
شماره تلفن  82889122تماس حاصل فرمایید.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با سند تعهد محضری در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل ( 8الی  12.96و  19.96الی  )11با شماره تلفن 82884109
یا  82889283يا  82889119تماس حاصل فرمایید.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با زبان عمومی و تکمیل فرم بررسی صالحیت هاي عمومي در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل ( 8الی  12.96و
 19.96الی  )11با شماره تلفن  82889602یا  82889184تماس حاصل فرمایید.
(*) برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل ( 8الی  12.96و  19.96الی
 )11با شماره تلفن  82889223تماس حاصل فرمایید.
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(*) برای دریافت پاسخ سواالت آموزشی در سیستم گلستان به سواالت متداول مراجعه نمایید .درصورت نیاز به تماس ضروري در ساعات اداری روزهای
غیرتعطیل ( 3الی  12.96و  19.96الی  )11با شماره تلفن  82884216الي  82884212تماس حاصل نمايید.
جدول زمانبندي براي ارايه مدارك و دريافت كارت دانشجويي (مرحله ثبت نام حضوري)
توجه :پذيرفته شدگان رشته هاي منابع طبیعي و علوم دریایی در روز چهارشنبه  31.0.24از ساعت  3الي  12به آموزش دانشكده منابع طبیعي و علوم
دريايي (شهرستان نور) مراجعه نمايند .ساير پذيرفته شدگان براساس جدول زمانبندي زير به ساختمان آموزشي دانشگاه ،مراجعه نمايند.
حرف اول نام خانوادگي

الف  -ظ
ع–ي

زمان مراجعه

چهارشنبه  31.0.24از ساعت  8.96الي 16.96
چهارشنبه  31.0.24از ساعت  16.96الي 12
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