بسمه تعالی

اطالعیه شماره  : 3اعالم نتیجه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی داوطلبان و جلسه آزمون شفاهی
پذیرش دانشجویان استعداد درخشان (برگزیدگان علمی) دورههای دکتری تخصصی سال  1401دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ انتشار  18اریبهشت ماه )1401
کلیه داوطلبانی که وفق اطالعیه اول فراخوان پذیرش دانشجویان استعداد درخشان (برگزیدگان علمی) ،متقاضی پذیرش در دورههای
دکتری تخصصی سال  1401این دانشگاه شدهاند ،ضروری است پس از مطالعه کامل این اطالعیه نسبت به انجام مراحل بعد اقدام
نمایند.
 -1داوطلبان ثبت نام کرده ،ضروری است برای آگاهی از وضعیت بررسی اولیه پرونده الکترونیکی خود با استفاده از شناسه کاربری و رمزعبوری که
هنگام ثبت نام در سامانه گلستان دانشگاه دریافت کرده اند وارد سامانه مذکور شده و از منوی:
ثبت نام

دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش برگزیدگان علمی دوره های دکتری دانشگاه تربیت مدرس

لینک آخرین وضعیت داوطلب از وضعیت بررسی مدارک ارسالی خود به شرح زیر مطلع شوند:
 -1-1داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) "تایید" اعالم شده
است ،مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی هستند .این دسته از داوطلبان میبایست از روز دوشنبه مورخ  2خرداد ماه تا پایان
روز شنبه مورخ  7خرداد ماه  1401با مراجعه به سامانه گلستان گواهی مربوط به ثبت نام را دریافت نمایند.
توجه :در رشته/گرایشهایی که امکان ان تخاب زمینه تحقیقاتی اساتید در سامانه گلستان فراهم است ،الزم است حتما قبل از دریافت
گواهی ثبت نام ،نسبت به انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد عالقه در سامانه مذکور اقدام شود.
 -1-2داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه مدارک آنها در سامانه گلستان دانشگاه "مشروط" اعالم شده است از تاریخ 1401/02/19
تا تاریخ  1401/02/25فرصت دارند نسبت رفع نقص مدارک ارسالی (با توجه به توضیح درج شده در سامانه) اقدام نمایند .پس از
بررسی مجدد مدارک و در صورت تغییر وضعیت داوطلبان از "مشروط" به "تایید" ضروری است داوطلبان ذیربط از روز دوشنبه
مورخ  2خرداد ماه تا پایان روز شنبه مورخ  7خرداد ماه  ،1401نسبت به انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود در
سامانه مذکور (در صورت تعریف در سامانه) اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را دریافت نمایند.
توجه :داوطلبانی که نسبت به رفع نقص و دریافت گواهی ثبت نام الکترونیکی اقدام ننمایند ،مجاز به شرکت در جلسه آزمون
شفاهی نخواهند بود.

*مراحل انتخاب زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه :
توجه :برای انتخاب زمینه های تحقیقاتی ضروری است از مرورگر  ، IEنسخه  9به باال استفاده شود.
 -1ابتدا برروی لینك ایجاد زمینه تحقیقاتی کلیك کنید.
 -2درصفحه باز شده مجددا بر روی لینك انتخاب زمینه تحقیقاتی کلیك کنید.
 -3درصفحه بازشده ،زمینه تحقیقاتی مورد نظر را (با کلیك بر روی سطر مربوط) انتخاب نمایید.
 -4بر روی دکمه ایجاد کلیك کنید.
برای هر رشته/گرایش انتخابی ،می توان حداکثر سه زمینه تحقیقاتی را (در صورت وجود در سامانه) انتخاب نمود.
ترتیب انتخاب زمینه های تحقیقاتی ،نشان دهنده اولویت انتخابی داوطلب می باشد .لیکن ،در هرحال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله
دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما ،گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب
زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

-1-3داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه مدارک آنها درسامانه گلستان دانشگاه "عدم تایید" اعالم شده است ،وفق ضوابط و مقررات
و فراخوان پذیرش منتشره حائز شرایط اولیه پذیرش نبودهاند و یا اینکه در مهلت مقرر نسبت به بارگذاری مدارک الزامی اقدام
نکردهاند؛ لذا از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف شدهاند.
 -3زمان ،نحوه برگزاری جلسه آزمون شفاهی و اعالم نتیجه نهایی
 -3-1جلسه آزمون شفاهی کلیه رشته گرایش های این دانشگاه به صورت حضوری ،همزمان با مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه
متمرکز دورههای دکتری تخصصی سال ( 1401احتماال نیمه دوم خردادماه) برگزار خواهد شد.
 -3-2برنامه دقیق زمانبندی و نحوه برگزاری جلسه آزمون شفاهی هر رشته /گرایش ،نیمه اول خرداد ماه 1401طی اطالعیه دانشگاه
در وبگاه دانشگاه تربیت مدرس ،بخش آموزش به نشانی  http://www.modares.ac.ir/eduمنتشر خواهد شد.
*داوطلبان بایستی صرفا از طریق اطالعیهای که در بخش آموزش وبگاه این دانشگاه منتشر خواهد شد ،تاریخ و ساعت
برگزاری جلسه آزمون شفاهی خود را مشاهده نمایند .دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم حضور
داوطلب در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از در خواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه
مقدور نخواهد بود.
 -3-3نتیجه نهایی بررسی پذیرش داوطلبان حداکثر تا پایان مرداد ماه  1401از طریق وبگاه دانشگاه ،بخش آموزش به نشانی
 http://www.modares.ac.ir/eduاعالم میشود .لذا از داوطلبان درخواست میشود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی
خودداری نمایند.
 -4سایر موارد
 -4-1باتوجه به اینکه نحوه اعالم نتیجه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی داوطلبان از وضوح کافی برخوردار است ضروری است داوطلبان
محترم در صورت نیاز به رفع نقص ،باتوجه به توضیح درج شده در مقابل هرمدرک نسبت به رفع نقص مدارک ارسالی خود اقدام و از
تماس با بخشهای مختلف دانشگاه جدا خودداری نمایند.
-4-2در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل احتمالی ضروری است مراتب به آدرس پست الکترونیکی
 infoadmission@modares.ac.irارسال تا در اسرع وقت ،پاسخ مقتضی به آدرس پست الکترونیکی داوطلب ،ارسال شود.
 -4-3داوطلبان پذیرفته شده ملزم خواهند بود در زمان مقرری که متعاقبا توسط دانشکده و گروه آموزشی مربوط اعالم خواهد شد
نسبت به ارائه گواهی ثبت نام و اصل مدارکی که در سامانه گلستان دانشگاه بارگذاری کردهاند اقدام نمایند.
توجه :در صورتی که مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب در سامانه ثبت نام با اصل مدارک صادره از مراجع ذیربط
وجود داشته باشد ،بالفاصله قبولی داوطلب لغو و از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری میشود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد
شد.

معاونت آموزشی
مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

