بسمه تعالی
اطالعيه مديريت آموزشي دانشگاه درخصوص ثبت نام مشروط و انتخاب واحد پذيرفتهشدگان رشته های علوم پزشکی دكتري )(Ph.D
سال تحصيلي 1395-96

آزمون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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 .شايان ذكر است ثبت نام در
مرحله اول به صورت غيرحضوري است و تا روز ارايه مدارك و دريافت كارت دانشجويي (مرحله دوم ،ثبت نام حضوری) نيازي به مراجعه
حضوري نمي باشد.
 ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان منوط به احراز صالحيت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح می باشد .لذا ثبت نام پذیرفته شدگان در اینمرحله به صورت مشروط می باشد.
به تمامي مراحل ثبت نام و تاريخهاي قيد شده توجه نماييد تا از هرگونه سوال يا اشكالي جلوگيري شود.
مراحل ثبتنام:

-1
-2

مطالعه اين اطالعيه تا انتها

ورود اطالعات و بارگذاري فايل عكس در سيستم جامع آموزشي گلستان – منوي "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود" – از تاريخ  1395/07/17تا
تاريخ 1395/07/19

الزم است فايل عكس داراي فرمت  jpgو حجم بين  120تا  240kbباشد.
شناسه كاربري و گذرواژه در انتهاي اين اطالعيه توضيح داده شده است.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام که توسط پذیرفته شدگان ارائه می شود:
 -شش قطعه عكس  3×4پرسنلی(پشت نويسی شده رنگی با كيفيت باال) فايل عكسهای كه با وسايلی بجز اسكنر تهيه شده باشد مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.
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 اصل و كپی شناسنامه ( 2سری از تمام صفحات) اصل و كپی كارت ملی ( 2نسخه پشت و رو در يك طرف كاغذ )A4 اصل و  2نسخه كپی مدرك تحصيلی مقطع كارشناسی ارشد يا دكترای حرفه ای كه نشان دهنده فراغت از تحصيل با ذكر تاريخ فارغ التحصيلی باشد .دانشجويان ترم آخر نيز میبايست مداركی كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ  1395/06/31باشد ارائه نمايند.

مدرك فوق بايد به تاييد آموزش كل دانشگاه محل فارغ التحصيلي رسيده باشد

(تاييد دانشكده مورد قبول نيست).

 اصل و كپی مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه اصل و كپی مدرك زبان: MHLEحداقل نمره (50نمرات  45تا  49به صورت مشروط)
 MCHE( MSRTسابق) حداقل نمره  50و يا ( 475نمرات  45تا  49و يا  455تا  474به صورت مشروط)
 TOEFLحداقل نمره (480شامل تافل های خارج از كشور و آزمون های تافل موسسه  ETSكه به دو صورت  PBTو iBTو تحت نظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار می
شود.نمرات  432لغايت  479به صورت مشروط)
 TOLIMOحداقل نمره ( 480نمرات  432لغايت  479به صورت مشروط)
 IELTSحداقل نمره ( 5مدرك آكادميك) (نمرات  4/5تا  4/9به صورت مشروط)
 MELABحداقل نمره (70نمرات  63لغايت  69به صورت مشروط)
مدارك زبان از تاريخ /21( 1393/2/1آوريل ) 2014/تا تاريخ /14( 1395/4/24جوالی ) 2016/باشد.
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تبصره :داوطلبانی كه حداقل نمره قبولی زبان را كسب نكرده به صورت مشروط معرفی شده اند موظفند فرم تعهدات زبان را تكميل و هنگام ثبت نام حضوری ارائه نمايند و مدرك
قابل قبول را با حداقل نمره آزمون معتبر مربوط حداكثر تا قبل از برگزاری امتحان جامع به مديريت همكاريهای آموزشی و آزمون تحويل نمايند.
 موافقت نامه بدون قيد و شرط برای ادامه تحصيل از باالترين مقام مسئول اداری يا گواهی مرخصی بدون حقوق ساليانه برای شاغلين در سازمانهای دولتیالزم است وضعيت اشتغال بكار خود را با تكميل فرم  32جايگزین اعالم نمايند) .

(كليه پذيرفته شدگان

 حكم استخدام رسمی قطعی (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمی) .

داوطلبانی كه متقاضی استفاده از سهميه مربی گرديده اند ،موظف به ارائه گواهی (های) معتبر در اين خصوص می باشند .الزم به توضيح است منحصرا مربيانی

كه واجد شرايط و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی باشند ،مجاز به استفاده از سهميه مربی در آزمون ورودی دكتری" "Ph.Dسال 1395می باشند.
پذيرش آن دسته از دانشجويانی كه با استفاده از سهميه مربی پذيرفته می شوند مشروط به انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه محل خدمت و پرداخت هزينه تحصيلی مصوب
هيات امنای دانشگاه می باشد.
داوطلبان در صورت دارا بودن و احراز شرايط مذكو و ارائه مدارك ذيل هنگام ثبت نام حضوری در دانشگاه و انجام تعهدات مالی به شرح فوق مجاز به استفاده از

سهميه «مربی» هستند .در غير اينصورت ،در هر مرحله ای از پذيرش/تحصيل كه باشند به تحصيل آنان خاتمه داده می شود.


فرم تاييد شده مخصوص استفاده از سهميه «مربی» (فرم تعهد پذيرش در سهميه مربی در قسمت فرم ها)



اولين حكم استخدام رسمی آزمايشی ممهور توسط هيأت مميزه مركزی يا هيأت مميزه منصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در دانشگاه يامؤسسه
آموزش عالی ذيربط



آخرين حكم استخدامی دانشگاه يا موسسه آموزش عالی ذيربط



تائيديه صالحيت عمومی داوطلب ،صادره از هيات مركزی گزينش استاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
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 گواهی وضعيت طرح نيروی انسانی (اتمام طرح نيروی انسانی ،معافيت يا ترخيص از طرح نيروی انسانی). تكميل كليه فرمهای اين اطالعيه (قابل دريافت از لينك فرمهای مديريت آموزشی) فرم صالحيتهاي عمومي در سه نسخه به همراه پيوستهای مندرج در صفحه دوم آن (رسيد بانکی  290/000ریالی و )... كليه پذيرفته شدگان الزم است فرم  33تعهدات را تكميل و ارايه نمايند ارائه مدرک سهميه رزمندگان( .ویژه پذیرفته شدگان این سهميه) ارائه اصل تعهد محضری عام در دفاتر رسمی سراسر کشور (به غير از پذیرفته شدگان مازاد با اخذ شهریه و سهميه مربيان)شرایط و نحوه پرداخت شهریه تحصيلی دانشجویان شهریه پرداز رشته های علوم پزشکی(مازاد -شهریه پرداز) دکتری علوم پزشکی:

*

براي پرداخت الکترونيکی از مرورگر اينترنت اكسپلور نسخه  10و شبكه هاي داراي سيم استفاده نماييد( .از  wire lessاستفاده نشود)

ثبت نام پذیرفته شدگان شهریه پرداز 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 پزشکی 660.000.000 :ریال (ششصد و شصت ميليون ریال) می باشد.
 .2پذیرفته شدگان در هر نيمسال تحصيلی باید به ميزان  %12.5از كل شهريه را پرداخت نمایند و برای نيمسال اول سال تحصيلی  1395 -96به شرح زیر اقدام نمایند:
الف)  %8.5کل 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 پزشکی  56.100.000 :ریال )
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 143395316صادر شود (.گروه های
آموزشی علوم پزشکی  26.400.000ریال)
 .3کليه 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 ( 12.5%درصد 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 143395316صادر شود( .گروه های آموزشی علوم پزشکی  82.500.000 :ریال)
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 .4مبالغ مندرج در بند  1فوق بر اساس شهریه سال  1394می 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.
 .5مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
 .6شهریه های مندرج در بند 1برای  9نيمسال تحصيلی می باشد و شهریه مازاد بر  9نيمسال 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.
 .7دانشجویان شاهد و ایثارگر (فرزندان و همسران شهدا  ،جانبازان  % 25به 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  82883119با 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 )82883112
تذکر :دانشجویان شاهد و ایثارگر مکلفند طبق بند  3فوق (یک فقره چک معتبر به ميزان شهریه یک نيمسال دوره دکتری ( 12.5%درصد از کل شهریه) را نزد حسابداری
معاونت آموزشی به ودیعه بسپارند) مانند سایر دانشجویان اجرا نمایند .

-3

چاپ دو گزارش "مشخصات كامل دانشجو" و "گواهي پذيرش غيرحضوري" در  2نسخه و ارايه آن در زمان ثبت نام حضوري با امضا شخص پذيرفته
شده.
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مراجعه حضوري شخص پذيرفته شده براي ارايه مدارك حضوري (که در قسمت مدارک مورد نياز جهت ثبت نام

مشخص شدهاند) و دريافت كارت

دانشجويي براساس جدول زير.
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ساعت مراجعه حضوري براي پذیرفته شدگان كليه رشته ها در روز شنبه  24مهر ماه در محل ساختمان آموزش دانشگاه
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حرف اول نام خانوادگی

زمان مراجعه

الف تا ز

شنبه  24مهر ماه از ساعت  8الی ( 11.30ساختمان آموزش)

س تا ی

شنبه  24مهر ماه از ساعت  13الی ( 16ساختمان آموزش)

انتخاب واحد الكترونيكي از طريق سيستم گلستان پس از دریافت کارت دانشجویی در روز شنبه  24مهر ماه توسط دانشجو انجام می شود.

توجه :به هنگام تحويل كارت دانشجويي به پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفه(آقایان)  ،فرم درخواست صدور معافيت تحصيلي تحويل خواهد شد (براي ارايه به
پليس 10+همراه با ساير مدارك مرتبط).

توضيحات:
-1
-2

پذيرفته شدگان دقت نمايند كه مدارك ناقص مورد تاييد قرار نگرفته و كارت دانشجويي صادر نخواهد شد.
پذيرفته شدگاني كه در حال خدمت نظام وظيفه مي باشند الزم است در روز ثبت نام حضوري براي دريافت نامه ترخيص از خدمت به امور مشمولين دانشگاه
(ساختمان آموزشي – طبقه سوم – اتاق  )409مراجعه نمايند.

-3

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 حضوری) ،طبقه سوم ساختمان آموزشي دانشگاه خواهد بود.
 -2نشاني دانشگاه :تهران ،تقاطع خيابان جالل آل احمد و بزرگراه دكتر چمران ،پل نصر ،دانشگاه تربيت مدرس
 -3حضور شخص پذيرفته شده در زمان ارايه مدارك و تحويل كارت دانشجويي با همراه داشتن مدارك مذكور در جدول مدارك الزامي است.
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 -4عدم مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان براي ثبت نام غيرحضوري يا عدم دريافت كارت دانشجويي در موعد مقرر(ثبت نام حضوری) به منزله انصراف از
تحصيل تلقي مي شود.
 -5با 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.
 -6انتخاب واحد الکترونيکی از طریق سيستم گلستان پس از دریافت کارت دانشجویی و روز شنبه  24مهر ماه سال  1395می باشد.
(شروع کالسها روز یکشنبه  25مهرماه خواهد بود)
 -7شناسه كاربري و رمز ورود به سيستم جامع آموزشي گلستان در مرحله پذيرش غير حضوري به شرح زير مي باشد.
نيمسال شروع به تحصيل
نيمسال اول تحصيلي 1395-96

شناسه كاربري

رمز ورود

شماره ملي ده رقمي u951
مثال براي شماره ملي 0012345678

كد ملي (ده رقم)

شناسه كاربري u9510012345678خواهد شد
 -8نشاني سيستم جامع آموزشي گلستان  http://golestan.modares.ac.ir/home :کاغذ برای استفاده از سامانه گلستان از مرور گر اینتر نت اکسپلور
نسخه  8تا  10و شبکه های دارای سيم استفاده نمایيد(.از  Wire Lessاستفاده نشود)
 -9فرمها 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.
پاسخگویی سئواالت در ساعات اداری و ایام غير تعطيل ( 8الی  )12و ( 13الی :)15
پاسخگوي
پاسخگوي
پاسخگوي
پاسخگوي
پاسخگوي

سواالت
سواالت
سواالت
سواالت
سواالت

فرم صالحيت عمومي و زبان عمومي  82883184و 82883025
نظام وظيفه 82883144
ثبت نام (آموزشي)  82883117و 82883181
اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان 82883229
شهریه تحصيلی 82883036

مديريت آموزشي دانشگاه 1395.7.17
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