بسمه تعالی
اطالعيه مدیریت آموزشی در خصوص ثبت نام مشروط پذيرفتهشدگان جديد آزمون ورودی کارشناسی ارشد و استعداد درخشان با
آزمون رشته های علوم پزشکی سال تحصيلي 1396 -97
(آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
ضمن عرض تبریک و خير مقدم به پذیرفته شدگان گرامی دانشگاه تربيت مدرس بهه عنهوان یکهی از دانشهگاههای سه ک یهک کشهور،توجه شهما
عزیزان را به نکات زیر جلب می نماید:
پذیرفته شدگان محترم ل فا قبل از اقدام برای ثبت نام ابتدا اطالعيه های ثبت نام را به تفکيک مق ع و نهو پهذیرش بها دقهت م العهه و مهدار و
فرمهای الزم را از قبل تهيه وتکميل و سپس اقدام به ثبتنام نماييد.
ثبت نام ق عی پذیرفته شدگان منوط به احراز صالحيت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح می باشد .لذا ثبت نام پذیرفته شدگان در این مرحله
به صورت مشروط می باشد.

ثبت نام پذیرفته شدگان دردو مرحله صورت می پذیرد (.برای ورود به سيستم گلستان در ابتدا u961

و سهپس کهد ملهی ده رقمهی خهود را وارد

نمایيد و پسورد همان کدملی می باشد)
مرحله اول به صورت غيرحضوري (اینترنتی) از تاریخ  96/7/10لغایت  96/7/11روزهای دوشنبه و سه شنبه
مرحله دوم به صورت حضوری -برای تحویل مدار و دریافت کارت دانشجویی بر اساس برنامه زمانبندی اعالم شده در این اطالعيه
ل فا به تمامي مراحل ثبت نام،مدار الزم،محل تحویل مدار و تاريخهاي قيد شده توجه نماييد،تا از بهروز هرگونهه سهوال يها اشهاالي جلهوگيري
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

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

شود.

و باالتر استفاده نمایيد.

(برای پرداخت های الکترونيکی از نسخه  10استفاده شود).

-1ثبت نام غير حضوری(اینترنتی)
*جهت مشاهده راهنمای 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 نخواهد شد.
 -1اگر ورود اطالعات و بارگذاري فايل مدارك در سامانه جامع دانشگاهي گلسهتان بهه صهورت نهاقا یها ناخواناباشهد توسهط کارشناسهان بررسهی
نخواهد شد.
 -2پس از بارگذاری مدار  ،این مدار توسط کارشناسان بررسی می گردد که نياز به زمان مناسب برای بررسی دارد .
 -3پذیرفته شدگان الزم است پس از بارگذاری،ب ور مستمر وضعيت تایيد مدار خود را را در سامانه گلستان کنترل و نواقا احتمهالی را برطهرف
نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش نهایی امکان پذیر گردد.
پس از تاييد هر مدرك توسط كارشناسان آموزش ،اماان تغيير يا ارسال فايل مجدد وجود نخواهد داشت.

 -4پرداخت شهريه از طريق سيستم گلستان م ابق توضيحات قسمت شهريه تحصيلي بهرای پذیرفتهه شهدگان شههریه پرداز"رشهته ههای علهوم
پزشکی (مازاد ̶ پردیس) "الزامی است( .پرداخت شهریه توسط دستگاه خود پرداز قابل قبول نمی باشد)
*شرایط و نحوه پرداخت شهریه تحصيلی دانشجویان دوره شهریه پرداز مق ع کارشناسی ارشد کليک نمایيد.
-2ثبت نام حضوری(تحویل مدار

و دریافت کارت دانشجویی)

ثبت نام غير حضوری به معنای تکميل 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 دانشکده مربوط 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»مق ع پذیرفته شده را به همراه «نامه اتمام معافيت» مق ع قبل جهت دریافهت معافيهت تحصهيلی جدیهد تحويهل یکهی از
مراکز پليس 10+تهران نماید.
اصل مدار

مانند شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت و یا گواهينامه موقت و دانشنامه توسط مسئوالن ثبت نام دانشهکده هها صهرفا رویهت

خواهد شد.
انتخاب واحد الاترونياي از طريق سيستم گلستان پس از ثبت نام حضوری و دريافت كارت دانشجويي ،قبل از شرو کالسها می باشد( .شهرو
کالسها  1396/07/15روز شنبه می باشد و شرکت کليه دانشجویان از تاریخ اعالم شده در کالسها الزامی است) *راهنمای انتخاب واحد

نکات مهم:
 -1عدم مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان براي مرحله ثبت نام غيرحضوري و عدم مراجعه پذیرفته شدگان جهت تحویل مدار

(ثبت نهام حضهوری )

به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي شود و دانشگاه در قبال عواقب ناشی از آن هيچ 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 شههریه پذیرفتهه

شدگان شهريه پرداز) و دریافت دو گزارش سيستم گلستان شامل "گواهي 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 – اتها
مراجعه نمایند.

 )417از سهاعت  8الهی  12روزههای اداری

 -3چنانچه در هر 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 خواهد شد .و دانشجو حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

درصورت نياز به تماس ضروري در ساعات اداری روزهای غيرتع يل ( 8الی  12و  13:30الی  )15با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایيد.
 شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با شهريه تحصيلي 021-82884144-82883036 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان 021-82883228 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با ثبت نام غير حضوری و حضوری 021-82884207 - 9 : شماره تماس برای دریافت پاسخ سواالت مرتبط با نظام وظيفه و وضعيت طرح نيروی انسانی 021-82883181 : برای دریافت پاسخ سواالت آموزشی در سيستم گلستان به سواالت متداول مراجعه نمایيد.کانال تلگرام ثبت نام به آدرسTmu_sabtename96 :* جهت مشاهده راهنمای آموزشی دانشجویان جدید الورود کليک نمایيد.
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تحصيلی باید توسط اداره کل آموزشی تایيد شده باشد و تایيد آموزش دانشکده ها قابل قبول نمی باشد.
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اصل نامه تایيدیه از دانشگاه محل تحصيل مبنی بر کسب رتبه برتر بر اساس آیين نامه “تسهيل ادامه تحصهيل دانشهجویان ممتهاز و
استعدادهای درخشان به مقاطع باالتر مصوب  89/10/21برای پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان”(در عنوان آیين نامهه در تایيدیهه
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الزامی است)

مدر سهميه رزمندگان ،این مدر توسط پذیرفته شدگان سهميه رزمندگان از 22مهرماه و حداکثر تا  22آبان ماه  96بهه
صورت حضوری تحویل اداره پذیرش آموزش دانشگاه شود( .در زمان ثبت نام حضوری تحویل داده نشود)
موافقت کتبی و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل پذیرفته شدگان دوره روزانه شاغل در وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهای
دولتی از معاون اداری و مالی یا ریيس موسسه (نامه موافقت از 22مهرماه و حداکثر تا  22آبان ماه  96به صورت حضوری
تحویل اداره پذیرش آموزش دانشگاه شود ).در غير اینصورت از ادامه تحصيل محروم خواهد شد (.ایهن نامهه در زمهان ثبهت
نام حضوری تحویل داده نشود).
گواهی" پذیرش غير حضهوری" و "گهزارش اطالعهات ثبهت شهده توسهط دانشهجو در پهذیرش غيهر حضهوری" اخهذ شهده از
سيستم گلستان (گزارشهای  1800و )260
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جدول زمان بندی و محل مراجعه (راهنمای محل مراجعه-نقشه) پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی مق ع کارشناسی
ارشد ناپيوسته آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی برای تحویل مدار و دریافت کارت دانشجویی
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