بسمه تعالی
اطالعيه مدیریت آموزشی در خصوص ثبت نام مشروط پذيرفتهشدگان جديد مقطع دکتری
(آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)

)(Ph.D

نيمه متمرکز سال تحصيلي 6971 -79

ضمن عرض تبریک و خير مقدم به پذیرفته شدگان گرامی دانشگاه تربيت مدرس بهه عنهوان ی هی از دانشهگا سای سهطک یهک کشهور،توجه شهما
عزیزان را به ن ات زیر جلب می نماید:
پذیرفته شدگان محترم لطفا قبل از اقدام برای ثبت نام ابتدا اطالعيه ای ثبت نام را به تف يک مقطع و نهو پهذیرش بها دقهت مطالعهه و مهدار و
فرمسای الزم را از قبل تسيه وت ميل و سپس اقدام به ثبتنام نماييد.
ثبت نام پذیرفته شدگان دردو مرحله صورت می پذیرد.
مرحله اول به صورت غيرحضوري (اینترنتی) از تاریخ  6971/61/69لغایت 71/61/65روز ای دوشنبه الی چسارشنبه
مرحله دوم به صورت حضوری -برای تحویل مدار و دریافت کارت دانشجویی بر اساس برنامه زمانبندی اعالم شده در این اطالعيه
لطفا به تمامي مراحل ثبت نام،مدار الزم،محل تحویل مدار و تاريخساي قيد شده توجه نماييد،تا از بهروز رگونهه سهوال يها اشهاالي جلهوگيري
شود.
عمليات ثبت نام غير حضوری و انتخاب واحد و دیگرعمليات آموزشی دانشگاه از طریق سيستم جامع دانشگا ی گلستان به
نشانی :.http://golestan.modares.ac.irانجام می

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

شود.

و باالتر استفاده نمایيد.

(برای پرداخت ای ال تروني ی از نسخه  66استفاده شود).

-6ثبت نام غير حضوری(اینترنتی)
*جست مشا ده را نمای ثبت نام غير حضوری کليک نمایيد.
ثبت نام غير حضوری برای کليه پذیرفته شدگان الزامی است.و در صورت عدم ثبت نام غير حضوری ،ثبت نام حضوری  ،انتخاب واحد و امور مربهوط
به خوابگاه انجام نخوا د شد.
 -6اگر ورود اطالعات و بارگذاري فايل مدارك در سامانه جامع دانشگا ي گلسهتان بهه صهورت نهاقا یها ناخواناباشهد توسهط کارشناسهان بررسهی
نخوا د شد.
 -2پس از بارگذاری مدار  ،این مدار توسط کارشناسان بررسی می گردد که نياز به زمان مناسب برای بررسی دارد .
 -9پذیرفته شدگان الزم است پس از بارگذاری،بطور مستمر وضعيت تایيد مدار خود را را در سامانه گلستان کنترل و نواقا احتمهالی را برطهر
نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش نسایی ام ان پذیر گردد.
پس از تاييد ر مدرك توسط كارشناسان آموزش ،اماان تغيير يا ارسال فايل مجدد وجود نخوا د داشت.
 -4پرداخت شسريه از طريق سيستم گلستان مطابق توضهيحات قسهمت شهسريه تحصهيلي بهرای پذیرفتهه شهدگان شهسریه پهرداز"دوره نوبهت دوم
"الزامی است( .پرداخت شسریه توسط دستگاه خود پرداز قابل قبول نمی باشد)
*شرایط و نحوه پرداخت شسریه تحصيلی دانشجویان دوره نوبت دوم مقطع دکتری کليک نمایيد.

و دریافت کارت دانشجویی)

-2ثبت نام حضوری(تحویل مدار

ثبت نام غير حضوری به معنای ت ميل فرآیند ثبت نام نمی باشد و پذیرفته شدگان موظفند پس از تایيد مدار

بارگذاری شهده در سيسهتم جهامع

گلستان(توسط کارشناسان ثبت نام دانشگاه ) با توجه به برنامه زمانبندی اعالم شده برای ثبت نام حضهوری بها در دسهت داشهتن اصهل و کپهی
مدار

اعالم شده در این اطالعيه شخصا

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

توجه:پس از تحويل گرفتن كارت دانشجويي توسط پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفهه (آقایهان) ،ضهروری اسهت کهه دانشهجو «فهرم درخواسهت
صدور معافيت تحصيلي»مقطع پذیرفته شده را به مراه «نامه اتمام معافيت» مقطع قبل جست دریافهت معافيهت تحصهيلی جدیهد تحويهل ی هی از
مراکز پليس 66+تسران نماید.
اصل مدار

مانند شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت و یا گوا ينامه موقت و دانشنامه توسط مسئوالن ثبت نام دانشه ده ها صهرفا رویهت

خوا د شد.
شرایط و مدار

زبان انگليسی معتبر

 بر اساس اطالعيه ثبت نام در مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه تربيت مدرس ثبت نام پذیرفته شدگان نسهایی مشهروط بهه احهراز حدنصهاب زبهانانگليسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر با رعایت ن ات مندرج در بند "الف" یا "ب" به شرح زیر می باشد:
الف) در صورتی که داوطلب پذی رفته شده دارای مدر
مدر

زبان انگليسی معتبر مطابق با جدول زیر باشهد ملهزم بهه ت ميهل فهرم تعسهد مربهوط و ارا هه

مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز ی شنبه مورخ  96مسرماه  6971به مدیریت م اری ای آموزشی و آزمون دانشگاه می باشد.

ب) داوطلبان پذیرفته شده ای که دارای مدر

زبان انگليسی معتبر مورد تایيد دانشگاه مطابق با جدول زیر نيستند صرفاً می توانند با ت ميل فهرم

تعسد مربوط به صورت مشروط ثبت نام نمایند .ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان نسایی مشروط به احراز حد نصاب زبهان انگليسهی معتبهر بها حهداقل
نمره قابل قبول طبق جدول زیر تا قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال دوم تحصيلی ( 66دی ماه  )6971می باشد .در صهورت عهدم ارا هه
مدار

مذکور در مسلت مقرر ثبت نام مشروط این افراد لغو و اخراج خوا ند شد.

تاریخ اعتبار آزمون :حداکثر تا  2سال قبل از زمان شرو ثبت نام در مرحله دوم – ارزیابی تخصصی
تاریخ اعتبار قابل قبول آزمون :از ( 6974/9/2مطابق با  29می  ) 2665به بعد.
مدار

زبان معتبر

حد اقل نمره قابل قبول
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انتخاب واحد الاترونياي از طريق سيستم گلستان پس از ثبت نام حضوری و دريافت كارت دانشجويي ،قبل از شرو کالسسا می باشد( .شهرو
کالسسا  6971/69/66روز شنبه می باشد و شرکت کليه دانشجویان از فته اول مسرماه در کالسسا الزامی است) *را نمای انتخاب واحد

ن ات مسم:
 -6عدم مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان براي مرحله ثبت نام غيرحضوري و عدم مراجعه پذیرفته شدگان جست تحویل مدار
به منزله انصرا

(ثبت نهام حضهوری )

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

 -2پذيرفته شدگاني كه در حال خدمت نظام وظيفه مي باشند الزم است بالفاصله پس از ورود اطالعات و بارگذاری کامل مهدار

(و پرداخهت شهسریه پذیرفتهه

شدگان شسريه پرداز) و دریافت دو گزارش سيستم گلستان شامل "گوا ي پذيرش غيرحضوري" و "گزارش اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غيهر
حضوری" براي دريافت نامه ترخيا از خدمت به امور مشمولين دانشگاه (ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )469از سهاعت  8الهی  62روز های اداری
مراجعه نمایند.
 -9چنانچه در ر مرحله از ثبتنام و يا تحصيل مشخا شود كه اطالعات و يا مدارك ارايه شده توسط دانشجو ناقا بوده و يا با واقعيت مغاير است ،از ادامه
تحصيل وی جلوگيري و طبق مقررات رفتار خوا د شد .و دانشجو حق يچگونه اعتراضي نخوا د داشت.
پذيرفته شدگاني كه داراي مغایرت اطالعات اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور و اين دانشگاه باشند ،ثبت نام آنان موقت صورت می گيرد.

درصورت نياز به تماس ضروري در ساعات اداری روز ای غيرتعطيل ( 8الی  62و  69:96الی  )65با شماره تلفن ای زیر تماس حاصل فرمایيد.
 شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با شسريه تحصيلي 626-82884644-82889691 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با اداره شناسایی و دایت استعداد ای درخشان 626-82889228 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با ثبت نام غير حضوری و حضوری 626-82884269 -7 : 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 :* جست مشا ده را نمای آموزشی دانشجویان جدید الورود کليک نمایيد.
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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 اسان و در لينك مدرك كارداني
قرار د ند .ساير پذيرفته شدگان مدرك كارداني خود را اسان و ارسال نمايند.

اصل و تصویر مدرك تحصيلي مقطع کارشناسی(ليسانس) یا فرم جایگزین که در آن معدل و تاریخ فارغ التحصيلی قيد
شده باشد.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 اسان و در لينك مدرك كارشناسي قرار د ند .ساير
پذيرفته شدگان مدرك كارشناسي خود را اسان و ارسال نمايند

اصل و تصویر مدرك تحصيلي مقطع کارشناسی ارشهد(فوق ليسهانس)یا دکتهری حرفهه ای کهه در آن معهدل و تهاریخ فهارغ
التحصيلی حداکثر تا  6976/66/96قيد شده باشد .فرم جایگزین
پذيرفته شهدگاني كهه در زمهان ثبهت نهام در آزمهون سهازمان سهنجش ،دانشهجوي سهال آخهر بودهانهد الزم اسهت مطهابق
توضيحات سازمان سنجش گوا ي معدل واحد اي گذرانده شده تا تاريخ( 1.96.75مطابق فرم)يا ( 75.66.96مطابق فرم
) را ارايه نمايند .با توجه به ايناه گوا ي معدل مذكور فاقد تاريخ فراغت از تحصيل است ،الزم است فهرم جهايگزين يها هر
مدرك معتبر ديگري كه نشان د نده تاريخ فراغت از تحصيل حداکثر تا  71.1.96باشد را نيز ارايه نمايند.
فرم جایگزین سسميه رزمندگان ،معرفی نامه مربوط از 66مسرمهاه و حهداکثر تها پایهان آبهان مهاه  76بهه بهه صهورت حضهوری
تحویل اداره پذیرش آموزش دانشگاه شود (.این نامه در زمان ثبت نام حضوری تحویل داده نشود ).فرم ب و فرم ج
موافقت کتبی و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل پذیرفته شدگان شاغل در وزارتخانه ا،سهازمانسا و نساد های دولتهی از
معاون اداری و مالی یا ریيس موسسه (نامه موافقت از 66مسرماه و حداکثر تا پایان آبان ماه  76به صورت حضوری تحویهل
اداره پذیرش آموزش دانشگاه شود ).در غير اینصورت از ادامه تحصهيل محهروم خوا هد شهد (.ایهن نامهه در زمهان ثبهت نهام
حضوری تحویل داده نشود).
گوا ی" پذیرش غير حضهوری" و "گهزارش اطالعهات ثبهت شهده توسهط دانشهجو در پهذیرش غيهر حضهوری" اخهذ شهده از
سيستم گلستان (گزارشسای  6866و )266
اصل فرم تعسد نامه ارایه مدر

زبان انگليسی معتبر مطابق توضيحات مربوط به مدرك زبان فرم
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تذکر مسم  :فرم ای جایگزین مدار تحصيلی کليه مقاطع باید توسط اداره کل آموزشی دانشگاه یا موسسه محل تحصيل تایيد شده
باشد و تایيد آموزش دانش ده ا قابل قبول نمی باشد.

جدول زمان بندی و محل مراجعه (را نمای محل مراجعه-نقشه) پذیرفته شدگان مقطع دکتری) (Ph.Dآزمون سراسری و بدون
آزمون استعداد ای درخشان (برگزیدگان علمی)برای تحویل مدار و دریافت کارت دانشجویی ( مرحله دوم -ثبت نام حضوری )
عنوان دانش ده
دانش ده ای
علوم انسانی و حقوق

مدیریت و اقتصاد

علوم پایه

علوم زیستی

علوم ریاضی

زمان مراجعه

تاریخ مراجعه
سه شنبه
سه شنبه
چسارشنبه
چسارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
چسارشنبه
چسارشنبه

28
28
27
27
28
28
27
27

شسریور
شسریور
شسریور
شسریور
شسریور
شسریور
شسریور
شسریور

8-62صبک
الف تا خ(حر اول نام خانوادگی)
حرو
 69:96-69بعدازظسر
د تا ض (حر اول نام خانوادگی)
حرو
 8-62صبک
ظ تا گ (حر اول نام خانوادگی)
حرو
 69:96-69بعدازظسر
ل تا ی (حر اول نام خانوادگی)
حرو
8-62صبک
الف تا خ(حر اول نام خانوادگی)
حرو
 69:96-69بعدازظسر
د تا ض (حر اول نام خانوادگی)
حرو
 8-62صبک
ظ تا گ (حر اول نام خانوادگی)
حرو
 69:96-69بعدازظسر
ل تا ی (حر اول نام خانوادگی)
حرو
کليه گرایش ای رشته ای زمين شناسی و فيزیک
 8-62صبک
سه شنبه  28شسریور
 69:96-69بعد از ظسر
کليه گرایش ای رشته شيمی
 8-62صبک چسارشنبه  27شسریور
 69:96-69بعد از ظسر
 8-66صبک سه شنبه  28شسریور
بيوشيمی دوره روزانه
 66-66صبک سه شنبه  28شسریور
بيوشيمی دوره نوبت دوم
 66-62صبک سه شنبه  28شسریور
نانو ( روزانه و نوبت دوم )
 69:96-64:96بعدازظسر سه شنبه  28شسریور
بيو فيزیک
 8-66صبک چسارشنبه  27شسریور
ژنتيک دوره روزانه
 66-66صبک چسارشنبه  27شسریور
ژنتيک دوره نوبت دوم
 66-62صبک چسارشنبه  27شسریور
ژنتيک مشتر با پژو شگاه
 69:96-64:96بعدازظسر چسارشنبه  27شسریور
فيزیولوژی گيا ی
سه شنبه و چسارشنبه
کليه گرایش ای رشته ریاضی محض
 28و  27شسریور
 8-62صبک
سه شنبه و چسارشنبه
کليه گرایش ای رشته ریاضی کاربردی
 69:96-69بعدازظسر
 28و  27شسریور

محل مراجعه
دانشگاه تربيت مدرس-
دانش ده علوم انسانی
دانشگاه تربيت مدرس-
دانش ده مدیریت و
اقتصاد

دانشگاه تربيت مدرس-
دانش ده علوم پایه

دانشگاه تربيت مدرس-
دانش ده علوم زیستی

دانشگاه تربيت مدرس-
ساختمان خوارزمی
(روبروی مجموعه
ورزشی دانشگاه)

دانش ده ای :
فنی و مسندسی،
مسندسی برق و کامپيوتر،
مسندسی م انيک،
مسندسی صنایع و سيستم ا،
مسندسی شيمی،
مسندسی عمران و محيط زیست

دانش ده نر و معماری

رشته
رشته
رشته
رشته
رشته
رشته
رشته

مسندسی برق:ال ترونيک،قدرت،مخابرات
 8-62صبک
مسندسی برق:کامپيوتر،کنترل،مسندسی پزش ی
 69-65بعدازظسر
 8-62صبک
مسندسی مواد و معدن
 8-62صبک
مسندسی م انيک
 8-62صبک
مسندسی صنایع
 8-62صبک
مسندسی شيمی
 8-62صبک
مسندسی عمران

رشته شسرسازی و رشته مدیریت پروژه وساخت 8-62صبک

سه شنبه  28شسریور

رشته معماری-معماری منظر/معماری فنی،رشته پژو ش
نر  8-62صبک

چسارشنبه  27شسریور

رشته نر اسالمی

 69:96-69بعدازظسر

کليه رشته و گرایشسای  -6علوم طيور -2مدیریت حاصلخيزی و
زیست فناوری خا  - 9علوم دامی -ژنتيک و اصالح دام و طيور /تغذیه
دام  -4بيماری شناسی گيا ی  -5علوم و مسندسی آب -سازه ای
آبی -6مسندسی م انيک بيوسيستم -انرژی ای تجدید پزیر/طراحی
ماشين ای کشاورزی /فناوری پس از برداشت -9زراعت  -8علوم و
مسندسی صنایع غذایی-فناوری پس از برداشت

دانش ده کشاورزی

 8-62صبک

چسارشنبه  27شسریور

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

سه شنبه  28شسریور

 69:96-69بعدازظسر

کليه رشته و گرایشسای  -6حشره شناسی کشاورزی -2علوم و
مسندسی آب-آبياری و ز شی  -9ژنتيک و به نژادی گيا ی-4
بيوت نولوژی کشاورزی  -5ترویج و آموزش کشاورزی پایدار -ترویج
کشاورزی پایدار و منابع طبيعی  -6مسندسی اقتصاد کشاورزی-
سياست و توسعه کشاورزی  -9علوم و مسندسی باغبانی-اصالح و
بيوت نولوژی گيا ان باغبانی/فيزیولوژی توليد و پس از برداشت گيا ان
باغبانی

 8-62صبک

دانش ده منابع طبيعی
و علوم دریایی

چسارشنبه  27شسریور

دانشگاه تربيت مدرس-
دانش ده فنی و
مسندسی

دانش ده کشاورزی

چسارشنبه  27شسریور

 69:96-69بعدازظسر
 8-62صبک
 69:96-69بعدازظسر

 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

سه شنبه ،
چسارشنبه و پنجشنبه
 27 ، 28و 96شسریور

دانش ده منابع طبيعی و
علوم دریایی

