
  1400در سال دکتريورودي جدید دوره اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان

، پژوهشـگاه  1400سال دکتري نیمه متمرکزشدگان نهایی آزمون ورودي دوره  ذیرفتهضمن تبریک به پ

بـا مراجعـه بـه سـایت      12/06/1400الی  06/06/1400تاریخ به اطالع می رساند از 

نسبت به ثبت نام و ارسـال مـدارك بـه صـورت غیـر       )گلستان(سامانه پژوهشگاه در قسمت 
سپس با توجه به جدول زیر جهت تطبیق مدارك بصـورت حضـوري مراجعـه     حضوري اقدام فرمایید.

  نمایید.

اسکن تهیـه   در قسمت دوم اشاره شده است، که  همچنین دانشجویان الزم است از کلیه مدارکخویش
تا در هنگام ثبت در سامانه گلستان بـا مشـکل مواجـه     کیلو بایت) 250(حجم فایل اسکن شده نمایند
  نشوند.

    ــامانه ــتفاده از ســ ــت اســ ــم جهــ ــیار مهــ ــذکر بســ ــتانتــ ــا از  گلســ   حتمــ
(Internet Exprorer ) .استفاده نمایید 

 اسـتفاده  "اصالح دکمه" یا "تغییرات اعمال دکمه" از است الزم اطالعات سازي ذخیره براي 
 ذخیـره  اطالعـات  بـاآن  و اسـت  تغییـرات  رویت براي فقط "تغییرات بررسی دکمه" .نمایید

 .نخواهد شد
 نمایید. استفاده "چاپ جهت سازي آماده دکمه" زگزارش ا ازچاپ قبل 
 از  تحصـیل  محل رشته و صدوریادانشگاه و تولد شهرمحل همچون هایی گزینه جستجوي براي

یـافتن   بـراي  مثـال  بـراي  .نمایید نظراستفاده مورد ازکلمه خاصی بخش همراه به % عالمت
 اقـدام  صورت این به"%شیمی%پژوهشگاه% "پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران"

  .نمایید
       جـامع  کد کاربري و گذرواژه پذیرفته شدگان طـی اطالعیـه اي در صـفحه نخسـت سیسـتم

 گلستان اعالم می گردد.
 پذیرش غیر حضـوري "منوي   "دانشجو"منوي  "آموزش"، از منوي پس از ورود به سیستم" 

 انتخاب شود. "پذیرش غیرحضوري دانشجویان جدید الورود"گزینه 

  



توجه: به منظور حفظ فاصله گذاري اجتماعی و پیشگیري از شیوع بیماري کرونا کلیه 
حتماً می بایست در منزل تکمیل چک لیست طبق مدارك درخواستی جهت ثبت نام را 

در یک کاور نایلونی قرار داده و اصل مدرك کلیه مدارك درخواستی و کپی ها را نموده و 
مشخص شده  و ساعتالصاق نموده و فقط در روز کاور خودد را روي کارشناسی ارشد خو

خواهشمند است از  به پژوهشگاه مراجعه نمایید.جهت تطبیق مدارك گرایش خود،
  تکمیل نمودن مدارك خود در پژوهشگاه خودداري فرمایید.

  الزم به ذکر است طبق جدول ذیل نسبت به تکمیل و انجام ثبت نام حضوري خود اقدام فرمایید.
  رشته تحصیلی  مراجعه و ساعت تاریخ

شیمی تجزیه و شیمی فیزیک و    ظهر 30/12لغایت  صبح 8 -  13/06/1400شنبه  
  شیمی معدنی

  شیمی آلیمهندسی شیمی و   ظهر 30/12لغایت  صبح 8 -14/06/1400شنبه یک
  

   : نام ثبت  براي  الزم  مدارك 

(بـه صـورت علـی    ریال 000،000،125بـه مبلـغ    دانشـجویان نوبـت دوم  تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام -1
  به شماره حساب   الحساب تا شهریه این ترم به تصویب نهایی برسد)

  کد شناسه          شماره شبا      شماره حساب

4001021203000119                IR640100004001021203000119  347021282113565000000000000027      

الزم به ذکر است نوشتن کد شناسه الزامی است و در همراه بانک قابل انجام نیست، در صورت هرگونه مشـکل بـراي پرداخـت    
     شهریه میتوانید در روز تحویل مدارك از دستگاه پور مستقر در آموزش استفاده نمایید.

یـا    و فنـآوري   علوم، تحقیقـات   مورد تایید وزارت ارشد و کارشناسی  کارشناسی  نسخه تصویر مدارك سهو   اصل-2
  کارشناسـی   هاي دوره  معدل  در آن  که  فرهنگی  و یا شوراي عالی انقالب  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت



اصـل گـواهی   الزامی است، زیـرا   هنگام ثبت نام  ارائه اصل مدرك ارشد( توجه:  .باشد  ارشد قید شده و کارشناسی
 .)در پرونده الصاق می باشدوي موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تا پایان تحصیل مقطع دکتري 

  باشـند، الزم  نمـی )لیسانس ارشد (فوق کارشناسی  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفته :1 تبصره
محل اخذ مدرك مـذکور را بـا محتـوي فـرم       عالی  آموزش  اه یا موسسهتوسط دانشگ  تایید شده  گواهی  است اصل

موسسـه محـل قبـولی ارائـه     نـام بـه    ذیل این اطالعیه تکمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل، در زمان ثبت
به آموزش پژوهشگاه تحویل نماینـد   1400-1401د و اصل مدرك مقطع ارشد خود را تا پایان نیمسال اول نماین
 ر اینصورت قبولی ایشان کان لم یکن خواهد بود.در غی

دوره دکتــري ســال  نــام بــراي شــرکت در آزمــون در زمــان ثبــت  کــه  شــدگانی دســته از پذیرفتــه آن:2 تبصــره
التحصـیل   فـارغ  31/6/1400بایست تا تـاریخ  میانـد و   ارشد بوده دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسی1400

معـدل کـل   انـد، الزم اسـت    نام براي شرکت در ایـن آزمـون دانشـجو بـوده     به عبارت دیگر در زمان ثبتشوند، 
توسط موسسه آموزش عالی محـل  )30/11/99) حداکثر تا تاریخ 20) تا (0 ( واحدهاي گذرانده آنان براساس 

نـدرج در دفترچـه   نـام و یـا م   دفترچـه راهنمـاي ثبـت   )ارشد در فـرم مخصـوص    فارغ التحصیلی دوره کارشناسی
  .نام ارائه گردد هاي تحصیلی) درج و پس از تأیید مسئول ذیربط به هنگام ثبت راهنماي انتخاب رشته

 .هوشمند و کارت ملی  شناسنامه  صفحات  تصویر از تمام  سري سهو   اصل-3

 . جاري  در سال  شده  تهیه 3×4  رخ  تمامپشت نویسی شده   عکس  قطعه نه-4

راهنمـاي    دفترچه مطابق  »عمومی  وظیفه  مقررات«بند   به  را با توجه  وظیفه آنها  نظام  وضعیت  ارائه مدرکی که-5
  کنـد (بـراي    مشـخص  1400متمرکـز) سـال    نیمـه ( «Ph.D» دوره دکتـري   نام و شرکت در آزمون ورودي ثبت

 ). برادران

و ارگـان آنهـا وزارت جهـاد    درج شـده  "زمنـده ر"پذیرفتگانی که در مقابل سهمیه قبولی آنها عنـوان -6
کشاورزي است، الزم است معرفی نامه رسمی از وزارت جهاد کشاورزي با مهر و امضـاء مـدیر کـل امـور اداري را     

هاي مذکور الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد بـراي نیمسـال دوم سـال تحصـیلی      نامه معرفی .ارائه نمایند
گان ذیربط براي هر یک از پذیرفتگان مذکور به آن مؤسسه آموزش عالی تحویل گـردد،  از طریق ار 1401-1400

 .آید نام به عمل نمی در غیر اینصورت براي نیمسال دوم سال تحصیلی جاري از آنان ثبت

درج شـده و ارگـان آنهـا سـازمان بسـیج       "رزمنـده "پذیرفتگانی کـه در مقابـل سـهمیه قبـولی آنهـا عنـوان       -7 
همـراه داشـتن اصـل گـواهی حضـور در       نام در دانشگاه مربوط، بـا   باشد، ملزم هستند پس از ثبت مستضعفین می

معاونـت آموزشـی دانشـگاه     جبهه صادره توسط سپاه استان به تاریخ جدید (سال جاري) و نامه تأییدیه تحصـیلی 



مربوط (با قید سال قبولی، مقطع و رشته تحصیلی) به معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین واقـع در  
تهران، بزرگراه بسیج مستضعفین، روبروي اتوبان شهید محالتی (آهنگ) مراجعـه و فـرم تأییدیـه نهـایی سـهمیه      

  .خود را دریافت نمایند

نـام،   اند، در زمان ثبت شده  (بنیاد شهید و امور ایثارگران) پذیرفته ایثارگرانا استفاده از سهمیه داوطلبانی که ب-8
هـاي   نام، همان عنوان درج شـده در لیسـت   باشند و مالك عمل براي ثبت ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نمی

 .باشد ارسالی به موسسات می

و یـا   "قطعـی  -رسـمی "شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان  نامه رسمی مبنی بر واجد ارائه معرفی-9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسـمی آزمایشـی    "آزمایشی -رسمی"

 ها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که پذیرش دانشجوي آنها از طریـق  دانشگاه
  .باشد پذیرد، می آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می

  )1800(گزارش فرم تأیید مشخصات دانشجو از سیستم جامع دانشگاهی گلستان  -10
  

  ) MSRT,MCHE,IELTS,TOLIMO,TOEFLمدرك زبان (شامل:  -11
مخصوص پذیذفته شدگان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد( دانشجویان سـال آخـر    فرم (الف)  تکمیل و ارائه  -12

  فارغ التحصیل شده اند.) 31/06/1400که تا تاریخ 
  براي کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه فرم ( ب) تکمیل و ارائه -13
  (نسخه حراست)تکمیل و ارائه فرم مشخصات پذیرفته شده  -14
  و تحویل به آموزش مدرك زبانفرم تعهد ارائه تکمیل  -15
  
 
 

 10شنبه تـا چهارشـنبه از سـاعت    از در صورت بروز مشکل از طریق سامانه گلستان خواهشمند است 
  تماس بگیرد. 09196649047با شماره  15الی 

پژوهشگاه شـیمی و مهندسـی شـیمی ایـران فاقـد      
  خوابگاه و هرگونه امکانات خوابگاهی می باشد.



 

  

  تذکرات:
 22/6/1400روزهاي در  پژوهشگاه سامانه گلستاناز طریق  پژوهشکدهثبت نام دروس انتخابی با نظر  - 1

  23/6/1400و 

 03/07/1400از تاریخ در کالسها  (آنالین)شدگان ملزم به حضورباشد. پذیرفتهمی 03/07/1400شروع کالسها  - 2
  باشد.کالسها به منزله انصراف دانشجو میباشند. عدم ثبت نام (انجام مراحل باال) و عدم حضور در می

شدگان مرد حضوري (براي پذیرفته غیرحضوري ودریافت نامه درخواست معافیت تحصیلی پس از ثبت نام - 3
ارایه و پاسخ نامه مربوطه را تحویل  10مشمول نظام وظیفه). دانشجویان باید برگه مزبور را به دفاتر پلیس +

 نمایند. آموزش

از  10باشد و پس از ده روز دفاتر پلیس +می 10درخواست معافیت تحصیلی از تاریخ صدور به مدت اعتبار نامه  -4
  نمایند. بنابراین ضروریست هرچه سریعتر به دفاتر مربوط مراجعه نمایید.شما خودداري می پذیرش نامه

 


