بسمه تعالی
اطالعيه مدیریت آموزشی درخصوص ثبت نام مشروط پذيرفتهشدگان جديد مقطع دکتری ) (Ph.Dسال تحصيلي 6971 -79
(از طریق آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان"برگزیدگان علمی")
ضمن عرض تبریک و خير مقدم به پذیرفته شدگان گرامی دانشگاه تربيت مدرس به عنوان یکیی از دانشیگاهیای سیطک ییک کشیور ،توجیه شیما
عزیزان را به نکات زیر جلب می نماید:
پذیرفته شدگان محترم لطفا قبل از اقدام برای ثبت نام ابتدا اطالعيه های ثبت نام را به تفکيک مقطع و نیو پیذیرش بیا دقیت مطالعیه و میدارک و
فرمیای الزم را از قبل تیيه ،تکميل و سپس اقدام به ثبتنام نمایيد.
ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان علمی منوط به تایيد نیایی سازمان سنجش آموزش کشور ،احراز صالحيت عمومی آنان توسط مراجیع یی صیال
و تشکيل دوره و پذیرش دانشجو در رشته های مربوط از طریق آزمون نيمه متمرکز دکتری می باشد .لذا ثبت نام پذیرفته شیدگان در ایین مرحلیه
به صورت مشروط می باشد.
ثبت نام پذیرفته شدگان در دو مرحله صورت می پذیرد.

(برای ورود به سيستم گلستان در ابتیدا  u961و سپس

مپره پ ونوهپ پ خیود را وارد نمایيید و وسپر

هرهن ک ملی می باشد).

مرحله اول به صورت غيرحضوري (اینترنتی) از تاریخ  6971/61/69لغایت 71/61/61روزهای دوشنبه الی چیارشنبه
مرحله دوم به صورت حضوری برای تحویل مدارک و دریافت کارت دانشجویی بر اساس برنامه زمانبندی اعالم شده در این اطالعيه
لطفا به تمامي مراحل ثبت نام،مدارک الزم،محل تحویل مدارک و تاريخیاي قيد شده توجه نماييد،تا از بیروز هرگونیه سیوال يیا اشیاالي جلیوگيري
شود.
عمليات ثبت نام غير حضوری و انتخاب واحد و دیگرعمليات آموزشی دانشگاه از طریق سيستم جامع دانشگاهی گلستان به
نشانی http://golestan.modares.ac.irانجام می شود.

برای استفاده از سيستم گلستان فقط از مرورگر "اینترنت اکسپلورر " نسخه 8

و باالتر استفاده نمایيد.

(برای پرداخت های الکترونيکی از نسخه  66استفاده شود).

-6ثبت نام غير حضوری(اینترنتی)
*جیت مشاهده راهنمای ثبت نام غير حضوری کليک نمایيد.
ثبت نام غير حضوری برای کليه پذیرفته شدگان الزامی است .در صورت عدم ثبت نام غير حضوری ،ثبت نام حضوری ،انتخیاب واحید و امیور مربیوط
به خوابگاه انجام نخواهد شد.
 -6اگر ورود اطالعات و بارگذاري فايل مدارك در سامانه جامع دانشگاهي گلسیتان بیه صیورت نیاق ییا ناخواناباشید توسیط کارشناسیان بررسیی
نخواهد شد.
 -2پس از بارگذاری مدارک ،این مدارک توسط کارشناسان بررسی می شود که نياز به زمان مناسب برای بررسی دارد .
 -9پذیرفته شدگان الزم است پس از بارگذاری،بطور مستمر وضعيت تایيد مدارک خود را را در سامانه گلستان کنترل و نواق احتمیالی را برطیر
نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش نیایی امکان پذیر شود.
پس از تاييد هر مدرك توسط كارشناسان آموزش ،اماان تغيير يا ارسال فايل مجدد وجود نخواهد داشت.
-2ثبت نام حضوری(تحویل مدارک و دریافت کارت دانشجویی)
ثبت نام غير حضوری به معنای تکميل فرآیند ثبت نام نمی باشد و پذیرفته شدگان موظفند پس از تایيد مدارک بارگذاری شیده در سيسیتم جیامع
گلستان(توسط کارشناسان ثبت نام دانشگاه) با توجه به برنامه زمانبندی اعالم شده برای ثبیت نیام حضیوری بیا در دسیت داشیتن اصیل و کپیی

مدارک اعالم شده در این اطالعيه شخصا

به دانشکده مربوط یا محل اعالم شده در این اطالعيه مراجعه نمایند.

توجه:پس از تحويل گرفتن كارت دانشجويي توسط پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفیه (آقاییان) ،ضیروری اسیت کیه دانشیجو «فیرم درخواسیت
صدور معافيت تحصيلي»مقطع پذیرفته شده را به همراه «نامه اتمام معافيت» مقطع قبل جیت دریافیت معافيیت تحصیيلی جدیید تحويیل یکیی از
مراکز پليس 66+تیران نماید.
اصل مدارک مانند شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت و یا گواهينامه موقت و دانشنامه توسط مسئوالن ثبت نام دانشیکده هیا صیرفا روییت
خواهد شد.
شرایط و مدارک زبان انگليسی معتبر
بر اساس اطالعيه ثبت نام و اعالم نتایج نیایی بررسی پذیرش دانشجو از طریق آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
(برگزیدگان علمی) در دوره های دکتری تخصصی سال  ،6971ثبت نام پذیرفته شدگان نیایی مشروط به احراز حدنصاب زبان انگليسی معتبر با
حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر با رعایت نکات مندرج در بند "الف" یا "ب" به شر زیر می باشد:
الف) در صورتی که داوطلب پذیرفته شده دارای مدرک زبان انگليسی معتبر مطابق با جدول زیر باشد ملزم به تکميل فرم تعید مربوط و ارائه
مدرک مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  96میرماه  6971به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه می باشد.

ب) داوطلبان پذیرفته شده ای که دارای مدرک زبان انگليسی معتبر مورد تایيد دانشگاه مطابق با جدول زیر نيستند صرفاً می توانند با تکميل
فرم تعید مربوط به صورت مشروط ثبت نام نمایند .ثب ت نام قطعی پذیرفته شدگان نیایی مشروط به احراز حد نصاب زبان انگليسی معتبر با
حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر تا قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال دوم تحصيلی ( 66دی ماه  )6971می باشد .در صورت
عدم ارائه مدارک مذکور در میلت مقرر ثبت نام مشروط این افراد لغو و اخراج خواهند شد.
ج ول م ا ک زبهن اهگلیسی معتبن و ح اقل هرنپ قهبل قبرل
ته یخ اعتبه قهبل قبرل آزمرن :از( 2131/24/42مطهبق به  21مه س  ) 4121به بع .
مدارک زبان معتبر
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انتخاب واحد الاترونياي از طريق سيستم گلستان پس از ثبت نام حضوری و دريافت كارت دانشجويي ،قبل از شرو کالسیا می باشد( .شیرو
کالسیا  6971/69/66روز شنبه ،شرکت کليه دانشجویان از هفته اول میرماه در کالسیا الزامی است) *راهنمای انتخاب واحد

نکات میم:
 -6براساس اطالعيه های اعالم نتایج نیایی و تکميل ظرفيت بررسی پذیرش دانشجو از طریق آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
(برگزیدگان علمی) در دوره های دکتری تخصصی سال  ، 6971ضروری است کليه پذیرفته شدگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  66شیریورماه
سال  6971نسبت به تحویل اصل فرم "( "6گواهی تایيد معدل ،نمره پایان نامه و  )....که در زمان ثبت نام تصویر آن در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
بارگذاری کرده اند به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون اقدام کرده باشند.
 -2قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی "نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاالت علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه
دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته مورد تقاضا خود را ارائه کرده اند که فاقد نسخه نیایی قبل از چاپ (پرو ) مقاله" بوده است و یا نسبت به "ارائه
فرم شماره  6با تایيد مدیرامور آموزشی دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسی ارشد خود اقدام نکرده اند" براساس اطالعيه های اعالم نتایج نیایی و
تکميل ظرفيت بررسی پذیرش دانشجو از طریق آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) در دوره های دکتری تخصصی سال
 6971ملزم بوده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  66شیریورماه  6971مستندات الزامی مربوط را به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دانشگاه تحویل نمایند ،لذا داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به تکميل مداک الزامی مربوط اقدام نکرده اند از فیرست پذیرفته شدگان مشروط دانشگاه
حذ

شده اند و ضروری است قبل از موعد ثبت نام برای پيگيری وضعيت پذیرش خود به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون مراجعه نمایند در غير این

صورت امکان رسيدگی به درخواست آنان مقدور نخواهد بود.
 -9عدم مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان براي مرحله ثبت نام غيرحضوري و عدم مراجعه پذیرفته شدگان جیت تحویل مدارک (ثبت نیام حضیوری )
به منزله انصرا

از تحصيل تلقي مي شود و دانشگاه در قبال عواقب ناشی از آن هيچ مسئوليتی ندارد.

 -4پذيرفته شدگاني كه در حال خدمت نظام وظيفه مي باشند الزم است بالفاصله پس از ورود اطالعات و بارگذاری کامل مدارک و دریافت دو گزارش سيستم
گلستان شامل "گواهي پذيرش غيرحضوري" و "گزارش اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غير حضوری" براي دريافت نامه ترخي

از خدمت به امور

مشمولين دانشگاه (ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )469از ساعت  8الی  62روزهای اداری مراجعه نمایند.
 -1چنانچه در هر مرحله از ثبتنام و يا تحصيل مشخ

شود كه اطالعات و يا مدارك ارايه شده توسط دانشجو ناق

بوده و يا با واقعيت مغاير است ،از ادامه

تحصيل وی جلوگيري و طبق مقررات رفتار خواهد شد و دانشجو حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

درصورت نياز به تماس ضروري در ساعات اداری روزهای غيرتعطيل ( 8الی  62و  69:96الی  )61با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایيد.
 شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با شیريه تحصيلي 626-82884644-82889691 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان 626-82889228 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با ثبت نام غير حضوری و حضوری 626- 82884207-9 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با نظام وظيفه626-82889686 :برای دریافت پاسخ سواالت آموزشی در سيستم گلستان به سواالت متداول مراجعه نمایيد.کانال تلگرام ثبت نام به آدرسTmu_sabtename96 :* جیت مشاهده راهنمای آموزشی دانشجویان جدید الورود کليک نمایيد.

مدارک الزم در زمان ثبت نام حضوری
ردیف عنوان مدرك
6
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 4قطعه عاس ()9*4
اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

9

اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی (دریک صفحه)

4
5

اصل و تصویر مدرک دال بر وضعيت نظام وظيفه (ویژه آقایان)
گواهی دیپلم دارای معدل کل یا فرم حایگزین
اصل و تصویر مدرك تحصيلي مقطع کارشناسی (ليسانس)که در آن معدل و تیاریخ فیارغ التحصیيلی قيید
شده باشد .فرم حایگزین
اصل و تصویر مدرك تحصيلي مقطع کارشناسیی ارشید (فیوق ليسیانس) ییا دکتیری حرفیه ای کیه در آن
معدل و تاریخ فارغ التحصيلی حداکثر تا  6971/61/96قيد شده باشد .فرم جایگزین
فرم صالحيت عمومي تکميل شده در  9نسخه بیه همیراه پيوسیتیاي منیدرج در صیفحه دوم آن (رسیيد
باناي به مبلغ  276/666لاير و سایر مدارک)
موافقت کتبی و بدون قيد و شرط با ادامه تحصیيل پذیرفتیه شیدگان شیاغل در وزارتخانیه ها،سیازمانیا و
نیادهای دولتی از معاون اداری و مالی یا ریيس موسسه (نامه موافقت از 66میرماه و حیداکثر تیا پاییان
آبان ماه  71به صیورت حضیوری تحوییل اداره پیذیرش آمیوزش دانشیگاه شیود ).در غيیر اینصیورت از ادامیه
تحصيل محروم خواهد شد (.این نامه در زمان ثبت نام حضوری تحویل داده نشود).
گواهی" پذیرش غير حضوری" و "گزارش اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غير حضوری" اخذ
شده از سيستم گلستان (گزارشیای  6866و )216
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 11اصل فرم تعید نامه ارایه مدرک زبان انگليسی معتبر مطابق توضيحات مربوط به مدرك زبان
تذکر میم  :فرم های جایگزین مدارک تحصيلی کليه مقاطع باید ترسط ا ا پ کل آمرزمی دانشگاه یا موسسه محل تحصيل تایيد شده
باشد و تایيد آموزش دانشکده ها قابل قبول نمی باشد.

جدول زمان بندی و محل مراجعه (راهنمای محل مراجعه-نقشه) پذیرفته شدگان مقطع دکتری) (Ph.Dآزمون سراسری و بدون آزمون
استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)برای تحویل مدارک و دریافت کارت دانشجویی ( مرحله دوم -ثبت نام حضوری )
عنوان دانشکده
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مدیریت و اقتصاد

علوم پایه

علوم زیستی

علوم ریاضی
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8-62صبک
 69:96-69بعدازظیر
 8-62صبک
 69:96-69بعدازظیر
8-62صبک
 69:96-69بعدازظیر
 8-62صبک

سه شنبه
سه شنبه
چیارشنبه
چیارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
چیارشنبه

حرو

ل تا ی

 69:96-69بعدازظیر

چیارشنبه  27شیریور

کليه گرایش های رشته های زمين شناسی و فيزیک
 8-62صبک
 69:96-69بعد از ظیر

سه شنبه  28شیریور

کليه گرایش های رشته شيمی
 8-62صبک
 69:96-69بعد از ظیر

چیارشنبه  27شیریور

 8-66صبک
بيوشيمی دوره روزانه
 66-66صبک
بيوشيمی دوره نوبت دوم
 66-62صبک
نانو ( روزانه و نوبت دوم )
 69:96-64:96بعدازظیر
بيو فيزیک
 8-66صبک
ژنتيک دوره روزانه
 66-66صبک
ژنتيک دوره نوبت دوم
 66-62صبک
ژنتيک مشترک با پژوهشگاه
 69:96-64:96بعدازظیر
فيزیولوژی گياهی
کليه گرایش های رشته ریاضی محض
 8-62صبک

سه شنبه  28شیریور
سه شنبه  28شیریور
سه شنبه  28شیریور
سه شنبه  28شیریور
چیارشنبه  27شیریور
چیارشنبه  27شیریور
چیارشنبه  27شیریور
چیارشنبه  27شیریور
سه شنبه و چیارشنبه
 28و  27شیریور

کليه گرایش های رشته ریاضی کاربردی

سه شنبه و چیارشنبه

محل مراجعه
دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده علوم انسانی

دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده علوم پایه

دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده علوم زیستی

دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده علوم ریاضی
( ساختمان خوارزمی روبروی

 28و  27شیریور

 69:96-69بعدازظیر

دانشکده های :

مجموعه ورزشی دانشگاه)

رشته میندسی برق:الکترونيک،قدرت،مخابرات
 8-62صبک
رشته میندسی برق:کامپيوتر،کنترل،میندسی پزشکی
 69-61بعدازظیر

فنی و میندسی،
میندسی برق و کامپيوتر،
میندسی مکانيک،
رشته میندسی مواد و معدن
میندسی صنایع و
رشته میندسی مکانيک
سيستم ها،
رشته میندسی صنایع
میندسی شيمی،
میندسی عمران و محيط رشته میندسی شيمی
زیست
رشته میندسی عمران

 8-62صبک
 8-62صبک

چیارشنبه  27شیریور

دانشگاه تربيت مدرس-
دانشکده فنی و میندسی

 8-62صبک
 8-62صبک
 8-62صبک

دانشکده هنر و
معماری

رشته شیرسازی و رشته مدیریت پروژه ساخت
 8-62صبک
رشته معماری -معماری منظر/معماری
فنی،رشته پژوهش هنر
 8-62صبک
رشته هنر اسالمی
 69:96-69بعد از ظیر

دانشکده کشاورزی

کليه رشته و گرایشیای  -6علوم طيور -2مدیریت حاصلخيزی
و زیست فناوری خاک  - 9علوم دامی -ژنتيک و اصال دام و
طيور /تغذیه دام  -4بيماری شناسی گياهی  -1علوم و
میندسی آب -سازه های آبی -1میندسی مکانيک
بيوسيستم -انرژی های تجدید پزیر/طراحی ماشين های
کشاورزی /فناوری پس از برداشت -9زراعت  -8علوم و
میندسی صنایع غذایی-فناوری پس از برداشت
 69:96-69بعدازظیر
 8-62صبک
کليه رشته و گرایشیای  -6حشره شناسی کشاورزی-2
علوم و میندسی آب-آبياری و زهکشی  -9ژنتيک و به نژادی
گياهی -4بيوتکنولوژی کشاورزی  -1ترویج و آموزش کشاورزی
پایدار -ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبيعی  -1میندسی
اقتصاد کشاورزی-سياست و توسعه کشاورزی  -9علوم و
میندسی باغبانی-اصال و بيوتکنولوژی گياهان

سه شنبه  28شیریور

چیارشنبه  27شیریور

دانشگاه تربيت مدرس-
ساختمان مظلومی (ضلع غربی
کتابخانه مرکزی قدیم)

چیارشنبه 27
شیریور

سه شنبه  28شیریور
دانشکده کشاورزی

چیارشنبه  27شیریور

باغبانی/فيزیولوژی توليد و پس از برداشت گياهان باغبانی
 69:96-69بعدازظیر
 8-62صبک

دانشکده منابع
طبيعی و علوم
دریایی

 8-62صبک

 69:96-69بعدازظیر

سه شنبه  ،چیارشنبه
و پنجشنبه
 27 ، 28و 96شیریور

 نشانی دانشگاه تربیت مدرس  :تهران ،تقاطع خیابان جالل آل احمد و بزرگراه دکتر چمران ،دانشگاه تربیت مدرس نشانی دانشکده کشاورزی  :اتوبان تهران کرج ،کیلومتر  ،71بعد از پیکان شهر ،بلوار پژوهش  ،دانشکده کشاورزی -نشانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی  :شهرستان نور ،بلوار امام رضا ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

دانشکده منابع طبيعی و علوم
دریایی

