
  1400  در سال كارشناسي ارشد ورودي جديد دوره اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان

 1400سـال   كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته   شدگان نهايي آزمون ورودي دوره  ذيرفتهضمن تبريك به پ
با مراجعه به سايت پژوهشگاه در  4/08/1400الي  01/08/1400، به اطالع مي رساند از تاريخ پژوهشگاه

) نسبت به ثبت نـام و ارسـال مـدارك بـه     جامع آموزشقسمت آموزش و تحصيالت تكميلي (سامانه 
  صورت غير حضوري اقدام فرماييد.

اسـكن   در قسمت دوم اشاره شده اسـت،  كه  خويش همچنين دانشجويان الزم است از كليه مدارك
تا در هنگام ثبت در سامانه گلسـتان بـا مشـكل     كيلو بايت) 250(حجم فايل اسكن شده تهيه نمايند

  مواجه نشوند.

      ــا از ــك حتم ــد الكتروني ــاب واح ــامانه انتخ ــتفاده از س ــت اس ــم جه ــيار مه ــذكر بس   ت
(Internet Exprorer ) .استفاده نماييد 

 استفاده "اصالح دكمه" يا "تغييرات اعمال دكمه" از است الزم اطالعات سازي ذخيره براي 

 ذخيـره  اطالعـات  آن بـا  و است تغييرات رويت براي فقط "تغييرات بررسي دكمه "نماييد

 .نخواهد شد

 نماييد. استفاده "چاپ جهت سازي آماده دكمه" از گزارشات چاپ از قبل 

 محـل  رشـته  و دانشـگاه  يـا  صـدور  و تولد شهرمحل همچون هايي گزينه جستجوي براي 

 مثـال  بـراي  .نماييد استفاده نظر مورد كلمه از خاصي بخش همراه به % از عالمت تحصيل

 اين به" %شيمي%پژوهشگاه%  "پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران"يافتن  براي

  .نماييد اقدام صورت

      جـامع  كد كاربري و گذرواژه پذيرفته شدگان طي اطالعيـه اي در صـفحه نخسـت سيسـتم
 گلستان اعالم مي گردد.

 پذيرش غير حضوري"منوي   "دانشجو"منوي  "آموزش"، از منوي پس از ورود به سيستم" 
 انتخاب شود. "پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديد الورود"گزينه 

  
 
 
 



توجه: به منظور حفظ فاصله گذاري اجتماعي و پيشگيري از شيوع بيماري كرونا كليه 
حتماً مي بايست در منزل تكميل چك ليست طبق مدارك درخواستي جهت ثبت نام را 

در يك كاور نايلوني قرار داده و اصل مدرك كليه مدارك درخواستي و كپي ها را نموده و 
د را روي كاور خود الصاق نموده و فقط در روزو ساعت مشخص شده كارشناسي ارشد خو

گرايش خود،جهت تطبيق مدارك به پژوهشگاه مراجعه نماييد. خواهشمند است از 
  ل نمودن مدارك خود در پژوهشگاه خودداري فرماييد.تكمي

  الزم به ذكر است طبق جدول ذيل نسبت به تكميل و انجام ثبت نام حضوري خود اقدام فرماييد.
  رشته تحصيلي تاريخ مراجعه

  و طراحي فرايند فرايندهاي جداسازي - مهندسي شيمي12الي8از ساعت05/8/1400شنبه چهار

  

  : نام ثبت  براي  الزم  مدارك 

كه از تـرم   معادل شهريه نوبت دوم دانشگاه تهران(دانشجويان نوبت دومتصوير فيش پرداخت هزينه ثبت نام  -1
  ريال به  925،668،62به مبلغ  )درصد افزايش خواهد داشت15بعد 

 شماره حساب شماره شبا ) آموزشيكد شناسه (

347021282113565000000000000027 IR640100004001021203000119 4001021203000119 

،  بهداشـت   يـا وزارت   و فنـĤوري   علوم، تحقيقات  مورد تاييد وزارت كارشناسي  نسخه تصوير مدارك سهو   اصل -2
  و  قيـد شـده    كارشناسـي   هـاي  دوره  معـدل   در آن  كه  فرهنگي  و يا شوراي عالي انقالب  پزشكي  و آموزش  درمان
 كارشناسـي  مقطع دانشنامه يا موقت گواهي اصل زيرا است، الزامي  نام ثبت هنگام كارشناسي مدرك اصل ارائه: توجه. (باشد

 .)باشد مي الصاق  پرونده در تحصيل پايان تا دانشجو

اسـت    باشـند، الزم  نمـي  )ليسـانس (  كارشناسي  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفته :1 تبصره
محـل اخـذ مـدرك مـذكور را بـا محتـوي فـرم          عـالي   آمـوزش   توسط دانشگاه يا موسسه  تاييد شده  گواهي  اصل



نام بـه موسسـه محـل قبـولي      تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت را )2(فرم شماره معدل
 .ارائه نمايند

 .و كارت ملي  شناسنامه  صفحات  تصوير از تمام  سري سه -2

 . جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمامپشت نويسي شده   عكس  قطعه )  9( نه -3

 3در صـفحه    منـدرج   »عمـومي   وظيفـه   مقـررات «بند   به  را با توجه  آنها وظيفه  نظام  وضعيت  ارائه مدركي كه -4
 مشخص نمايند. 1400كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دوره   نام و شركت در آزمون ورودي راهنماي ثبت  دفترچه

 حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت-5

واهي تاييد شده توسط دانشـگاه يـا موسسـه آمـوزش عـالي محـل اخـذ كارشناسـي بـراي آندسـته از           اصل گ -6
داوطلباني كه با توجه به مفاد آيين نامه ادامه تحصـيل فـارغ التحصـيالن رتبـه اول كارشناسـي مصـوب جلسـه        

تبـه اول پذيرفتـه   شوراي هدايت تحصيلي استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با امتياز ر 25/4/93
 شده اند

  )1800(گزارش فرم تأييد مشخصات دانشجو از سيستم جامع دانشگاهي گلستان  -7
  
 

 

 1060داخلي  44787720-40شماره تماس:

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقد 
  خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد.

 

  تذكرات:
 06/8/1400مورخ  شنبه پنجروز در 	سامانه گلستان پژوهشگاهثبت نام دروس انتخابي از طريق  -1

	بصورت مجازي



شدگان ملزم به حضور در باشد. پذيرفتهمي به صورت غيرحضوري 08/08/1400شروع كالسها    -2
باشند. عدم ثبت نام (انجام مراحل باال) و عدم حضور در مي 08/08/1400از تاريخ  ي آنالينكالسها
  باشد.به منزله انصراف دانشجو مي ي آنالينكالسها

- حضوري (براي پذيرفته غيرحضوري و	دريافت نامه درخواست معافيت تحصيلي پس از ثبت نام -3

ارايه و پاسخ نامه  10شدگان مرد مشمول نظام وظيفه). دانشجويان بايد برگه مزبور را به دفاتر پليس +
	نمايند. آموزشمربوطه را تحويل 

باشد و پس از ده روز دفاتر مي 10ست معافيت تحصيلي از تاريخ صدور به مدت اعتبار نامه درخوا -4
نمايند. بنابراين ضروريست هرچه سريعتر به دفاتر مربوط شما خودداري مي از پذيرش نامه 10پليس +

  مراجعه نماييد. 

 


