
 

 

 1400-1401العمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی دستور

 وزانه، نوبت دوم )شبانه( و پردیس دانشگاهیدوره های ر دکتریمقطع 

در دو ثبت نام  ،به اطالع می رساند 1400-1401سال تحصیلی  دکتریآزمون موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان  ضمن عرض تبریک، خیرمقدم وآرزوی

و مطابق زمانبندی  قبل از هرگونه اقدام، موارد مندرج در دستورالعمل را به دقت مطالعه لذا .به شرح ذیل می باشدو  ارسال مدارک مرحله الکترونیکی و 

 .دییاعالم شده اقدام نما

 ثبت نام الکترونیکی مرحله اول:

 الکترونیکیزمان ثبت نام  .1

 می باشد. لذا کلیه پذیرفته شدگان موظف می باشند 09/06/1400 مورخ شنبه سهلغایت  06/06/1400 مورخ شنبه بازه زمانی از روز در لکترونیکیا نام ثبت

 .به ثبت نام در بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند نسبت  ems.atu.ac.ir نشانی به گلستان آموزشی سامانه به ورود با

و رمز را اضافه نمایید(  U 4001)به ابتدای شماره داوطلبی  U 4001شماره داوطلبی پس از ورود به سامانه گلستان کد کاربری را  پذیرفته شده می بایست

 ثبت نماید. کد ملیعبور را 

 در سامانه گلستان الکترونیکینحوه ثبت نام  راهنمای .2

 ی پس از ورود به سامانه گلستان راهنمای ثبت نام را مشاهده نمایند.الکترونیکپذیرفته شدگان ضروری است جهت اطالع از روند ثبت نام 

 الکترونیکیمدارک مورد نیاز ثبت نام  .3

)با استفاده از اپلیکیشن و نرم  کیلو بایت 300تا  100بین وحجم  jpg و  pdfگرامی می رساند تمامی مدارک ذیل را با فرمت پذیرفته شدگانبه اطالع 

 ، اسکن و بارگذاری نمایند.افزارهای مختلف نسبت به استانداردسازی حجم مدارک اقدام نمایید(

 )در یک فایل( اسکن تمام صفحات شناسنامه .1

 کارت ملی اسکن   .2

  تهیه شده در سال جاری 3×4ایل عکس ف  .3

الزم است  ،نمی باشند شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرکپذیرفته) حوزه 3یا سطح  کارشناسی ارشد موقت مدرکاسکن اصل یا گواهینامه    .4

  که پیوست می باشد را اسکن نمایند( )فرم الف(فرم تعهد فراغت از تحصیل

وه بر مدرک فوق، الزم است فرم پذیرفته شدگانی که حین ثبت نام کنکور دکتری، دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده اند عال .5

 )مطابق با فرم مخصوص معدل که پیوست می باشد( مخصوص معدل و تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر را تکمیل و اسکن نمایند

 اسکن ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی ارشد .6



 

)در صورت عدم درج معدل، اسکن که معدل در آن قید شده باشد یا سطح دو حوزه  اسکن اصل مدرک یا گواهینامه موقت مدرک کارشناسی  .7

 نمرات تایید شده الزامی می باشد(ریز

در ) انی که معدل در آن قید شده باشدپذیرفته شدگانی که دارای مدرک کاردانی می باشند اسکن اصل مدرک یا گواهینامه موقت مدرک کارد .8

  الزامی می باشد(صورت عدم درج معدل، اسکن ریزنمرات تایید شده 

 )مطابق با فرم مشخصات فردی که پیوست می باشد(مشخصات فردی  تکمیل شدهفرم  اسکن .9

 دولترسمی کارمندان حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای اسکن  .10

 دریافت شده را در سامانه گلستان ثبت نمایید رهگیریکد  وفرم درخواست تاییدیه تحصیلی را تکمیل estelam.msrt.ir با مراجعه به سایت     .11

 پیوست می باشد(مطابق فرم تعهد نمره زبان که اسکن فرم تعهد نمره زبان ) .12

پذیرفته برای   1400معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل به عالوه حکم کارگزینی سال اسکن  .13

 (دانشگاههای کشور می باشد مربیان رسمیاستفاده از این سهمیه مخصوص )همیه مربیشدگان س

مازاد بر ظرفیت آزاد( در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت  %10پذیرفته شدگان سهمیه مربی ) با استفاده از سهمیه   توجه:

گاه محل ، موظف به تامین شهریه حداکثر به مدت چهار و نیم سال از سوی دانشفارغ التحصیلیجام تعهدات بعد از آیین نامه های داخلی و امکان ان

 ، حسب مصوبه هیات امنای دانشگاه محل تحصیل می باشند. در غیر اینصورت تامین شهریه تحصیلی بر عهده خود مربی است.خدمت

 می باشد(فرم تکمیل شده نظام وظیفه )مطابق فرم نظام وظیفه که پیوست اسکن  .14

 کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم هوشمند )ویژه پذیرفته شدگان مرد( اسکن  .15

 نکته مهم:  پذیرفته شدگان مرد مشمول جهت اطالع از نحوه اخذ معافیت تحصیلی به شرح زیر اقدام نمایند:      

  services.epolice.ir مراجعه به سامانه نظام وظیفه به آدرسبا انجام ثبت نام در سامانه گلستان، پذیرفته شدگان مرد مشمول باید قبل از 

 .نماینداقدام  جهت اخذ معافیت تحصیلی نسبت به ثبت نام

  سامانه و ارائه درخواست را خواهند امکان ورود به + و کد ملی 10با دریافت کد سخا از دفاتر پلیس  ،کلیه پذیرفته شدگان مرد مشمول

 داشت.

  در فایل پیوست به آدرسفیلم راهنمای ثبت نام در سامانه نظام وظیفه vazifeh.police.ir  ،فیلم آموزش راهنمای  از قسمت آموزش

 دسترس می باشد.قابل  معافیت های داخل کشور)اینترنتی( ثبت

 الزامی می باشد. الکترونیکیدر مرحله پایان ثبت نام الکترونیکی چاپ گواهی ثبت نام  .16

 )شبانه( و نوبت دوم دانشگاهیقابل توجه دانشجویان پردیس  .4

ه ب را مطابق جدول زیر ازطریق شبکه شتا ، مـــبلش شهریه علی الحسا می بایست  دانشگاهیو پردیس  ان دوره نوبت دوم پـــذیـــرفـــتـــه شـــدگـــ 

لـــذا در دســـتـــرس بودن کارت بانکهای عهو شبکه    د.نپرداخت نمای  از طریق درگاه های اینترنتی الکترونیکی ثبت نام در زمان  onlineصورت 

 زمـان ثـبـت نـام الـزامی اسـت. شـتـا  در 

 مبلش علی الحسا )ریال( گروه آموزشی دوره

 80.000.000 علوم انسانی نوبت دوم )شبانه(

 84.500.000 سایر گروهها نوبت دوم )شبانه(

 115.000.000 علوم انسانی پردیس دانشگاهی

 122.000.000 گروههاسایر  پردیس دانشگاهی



 

 

 نحوه پرداخت:

 باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد : online کـاربـر برای پرداخت  
 ( PANشماره کارت )   -الف 
 ( PINکلمه عبور )   -          

 ( Expire Dateتاریخ انقهای کارت )   -ج         
 CVV2کد   -د         

مهم:  دانشـجوی گرامی قبل از شـروع ثبت نام غیر حهـوری از موجودی حسـا  خود اطمینان حاصـل فرمائید تا در مراحل ثبت نام با مشـکل  نکته

 روبرو نشوید.

 ارت دانشجویی کصدور میزان ونحوه پرداخت هزینه  .5

اه های اینترنتی ی از طریق درگثبت نام الکترونیک در زمانتومان( می باشد که بیست هزار معادل  )ریال  000/200کارت دانشجویی مبلش صدور هزینه 

)مراحل پرداخت هزینه صدور کارت دانشجویی مطابق دستورالعمل پرداخت شهریه می باشد و کلیه دانشجویان ملزم به پرداخت  قابل پرداخت است

 آن می باشند(

 ارسال مدارک :دوممرحله 

، 16/06/1400لغایت  10/06/1400تاریخ در بازه زمانی از را ، مدارک زیر ضروری است پس از ثبت نام الکترونیکی و انجام مرحله اول کلیه پذیرفته شدگان

 نمایند.آدرس های قید شده در فایل پیوست اطالعیه ارسال به و  از طریق پست پیشتاز

 و دانشکده مربوطه قید گردد. ، مقطعه، مدارک ارسال شده، رشته مورد پذیرشلذا بدین منظور ضروری می باشد روی پاکت ارسالی نام پذیرفته شد

 مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده 

 تمام صفحات شناسنامه برگ فتوکپی از 2 .1

 کارت ملی )پشت و رو( برگ فتوکپی از 2  .2

 )پشت نویسی شده(تهیه شده در سال جاری  3×4عکس  قطعه 6  .3

اصل الزم است  ،نمی باشند شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرکپذیرفته) حوزه 3یا سطح  اصل یا گواهینامه موقت مدرک کارشناسی ارشد   .4

 فتوکپی  به همراه یک برگ (نمایند را ارایه که پیوست می باشد )فرم الف( فراغت از تحصیلتعهد فرم 

دکتری، دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده اند عالوه بر مدرک فوق، الزم است فرم پذیرفته شدگانی که حین ثبت نام کنکور  .5

 مخصوص معدل و تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر را تکمیل و ارایه نمایند )مطابق با فرم مخصوص معدل که پیوست می باشد(

 ارشد رات تایید شده مقطع کارشناسیریز نماصل و یک برگ فتوکپی  .6

ریز  باشد )در صورت عدم درج معدل، ارائه اصلکه معدل در آن قید شده  حوزه 2یا سطح  اصل مدرک یا گواهینامه موقت مدرک کارشناسی .7

 به همراه یک برگ فتوکپی نمرات تایید شده الزامی می باشد(

ریز نمرات  شد )در صورت عدم درج معدل، تصویرده بامدرک یا گواهینامه موقت مدرک کاردانی که معدل در آن قید ش تصویر یک برگ از .8

  تایید شده الزامی می باشد(

 مشخصات فردی )مطابق با فرم مشخصات فردی که پیوست می باشد( تکمیل شده فرماصل   .9

 دولترسمی کارمندان حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای  اصل .10



 

 نمره زبان )پیوست می باشد( تعهدتکمیل شده فرم  صلا .11

برای پذیرفته   1400معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل به عالوه حکم کارگزینی سال اصل  .12

استفاده از این سهمیه استفاده از این سهمیه مخصوص مربیان رسمی دانشگاههای کشور می باشد و مربیان پیمانی مجاز به شدگان سهمیه مربی)

 نمی باشند(

 کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم هوشمند )ویژه پذیرفته شدگان مرد(  یک برگ از تصویر .13

 اصل فرم تکمیل شده نظام وظیفه .14

 پرینت گواهی ثبت نام غیر حهوری .15

 تذکرات مهم:

 در صورت وجود نقص و کمبود مدارک تشکیل  پرونده انجام نخواهد شد. .1

طی  طبق زمانبندی اعالم شده در صورتی که هر یک از مراحل( قطعیت می یابد و ارسال مدارکو  نام پس از طی دو مرحله )الکترونیکیثبت  .2

 تلقی خواهد شد. از ثبت نام نشود انصراف

در هر زمان که تحصیالت تکمیلی دانشگاه طبق مفاد دفترچه پذیرش نهایی پس از بررسی و تایید مدارک رسمیت خواهد یافت و بدیهی است  .3

و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود  1400 راهنمای شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز

 (غیر مجاز به تحصیل فته شده )دانشجویغیر مجاز تشخیص دهد بالفاصله از ادامه تحصیل پذیر، مغایرت مقررات یا نقص مدارک مهم به علت

 جلوگیری به عمل خواهد آمد. ،در هر مرحله ای از تحصیل

 

 نحوه  شروع کالس ها زمان و         

 
 خواهد بود. 1400 ماه شهریور 27شنبه مورخ روز از  نیمسال اول پذیرفته شدهجدیدالورود دانشجویان کـالسهـای  شـروع 

 .نحوه تشکیل کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد 

 متعاقبا اعالم خواهد شد. 1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی  شده شجویان جدیدالورود پذیرفتهسهای دانشروع کال 

  به سایت سامانه گلستان به آدرس  1400-1401سال تحصیلی نیمسال اولجهت رویت برنامه درسی و واحد های ارائه شدهems.atu.ac.ir 

 برنامه درسی را مشاهده نمایید. و ( استفاده نمایید ورود کد ملی به عنوان رمزکاربری و به عنوان کدمراجعه و )از شماره دانشجویی 

 
 

 معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 


