به نام خدا

دستورالعمل ثبت نام (اینترنتی و حضوری) پذیرفته شدگان دانشگاه اصفهان
(مقطع دکتری سال)79-79
(سهميه استعدادهای درخشان و بنياد ملی نخبگان)
پذیرفته شده محترم ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای شما ،مراحل ثبت نام به شرح ذیل
می باشد .لطفاً قبل از هرگونه اقدام ،موارد مندرج در این دستورالعمل را با دقت مطالعه فرمایید.
مراحل ثبت نام اینترنتی (انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی ،کافی نت و :)...
 -1زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع دکتری
 -2تهیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
 -3نحوه پرداخت الکترونیکی هزینه کارت دانشجویی و خدمات آموزشی
 -4راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی از طریق سایت خدمات آموزشی

 -5زمان مراجعه حضوری ،تحویل مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی
 -9شروع کالسها
 -9تلفن های ضروری
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 -1زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع دکتری
دانشجویان پذیرفته شده می بایست صرفاً از تاریخ  79 /89/80تا  69 /89/11به آدرس
 https://golestan.ui.ac.ir/homeمراجعه نموده و ثبت نام اینترنتی خود را انجام دهند و تا
زمان تحویل مدارک به صورت حضوری که در تاریخهای  20و  27شهریور ماه  79می باشد،
از مراجعه حضوری به دانشگاه اصفهان خودداری فرمایند.

بازگشت
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 -2تهيه مدارک مورد نياز برای ثبت نام:
مدارک مورد نياز ثبت نام میبایست به صورت رنگی اسکن و بر روی سایت بارگذذاری شذود.
الزم است تمامی مدارک با فرمت  jpgو حجم کمتر از  258کيلو بایت اسکن و بارگذذاری گذردد .در
صورتی که کپی سياه و سفيد هر یک از مدارک اسکن و بارگذاری گردد ،زمان تحویل مدارک ،مدرک

مورد نظر توسط کارشناس خدمات آموزشی دانشکده تایيد نمی گردد.
 .1تمامی صفحات شناسنامه
 .2تصویر اصل کارت ملی (پشت و رو)
 .3فایل عکس  3×4تهيه شده در سال جاری
 .4تصویر مدرک نظام وظيفه (ویژه آقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافيت دائم)
توجه :کليه دانشجویان پسراعم از افرادی که از معافيت تحصيلی استفاده می کنندیا دارای کارت پایان خدمت یا معافيذت
دایم می باشند یا درخواست گواهی ترخيص دارند بایستی در روز تحویل مدارک ابتدا به باجه ی نظام وظيفه نزد آقای تجدد
واقع در ساختمان معاونت آموزشی ،مراجعه نمایند .به همراه داشتن کپی آخرین مدرک تحصيلی به همراه یک قطعه عکذس

 3×4الزامی است.
ضمنا همراه داشتن "برگه درخواست معافيت تحصيلی" (چاپ شده از سامانه گلستان دانشگاه اصفهان در زمان ثبذت نذام
غيرحضوری) براي افرادی که از معافيت تحصيلی استفاده می کنند جهت ارائه به باجه نظام وظيفذه (آقذای تجذدد) در روز
تحویل مدارک الزامی است.

 .5اصل یا گواهی موقت مدرک دوره کارشناسی ارشد
o

دانشجویانی که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه نشده اند نسبت به تکميل فرم "ب" از اینجا اقدام و پس از
تکميل آنرا بارگذاری نمایند( .الزم به ذکر است ارائه اصل مدرک مبنذی بذر فراغذت از تحصذيل تذا تذاری
 79/89/31در زمان تحویل مدارک حضوری ضروری می باشد).

 oدانشجویانی که هنوز موفق به دریافت اصل مدرک کارشناسی ارشد نشده اند نسبت به تکميل فرم "الف" از
اینجا اقدام و پس از تکميل فرم ذکر شده آنرا بارگذاری نمایند ( الزم به ذکر است ارائه اصل مدرک مبنی بذر
فراغت از تحصيل تا تاری  79/89/31در زمان تحویل مدارک حضوری ضروری می باشد).
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 .9اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی
 .9اصل مدرک دکتری حرفه ای (ویژه دانشجویان پذیرفته شده ای که مدرک قبلی آنها دکتذری حرفذه
ای می باشد)
 .0اصل و تصویر کارنامه نمره زبان ملی و یا بين الملل( شامل  MCHE ,TOEFL, TOLIMOو )...

 oنمره زبان مورد تایید دانشگاه اصفهان ،یکی از نمرات ذکر شده در جدول ذیل می باشد کهه در زمهان ثبهت نهام
آزمون متمرکز دکتری (سایت سازمان سنجش) تاریخ اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد( .توضیح :ههر نمهره زبهان
حداکثر دو سال اعتبار دارد) .
 oدانشجویان بایستی اصل و کپی مدرک زبان خود را در روز تحویل مدارک ابتدا به تایید سرکار خانم صدری در
ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه رسانده و سپس به کارشناس خدمات آموزشی دانشهکده جههت بارگهذاری و
درج در پرونده تحویل دهند.
 oدانشجویانی که قادر به ارائه نمره زبان نیستند ملزم می باشند در روز ثبت نام حضوری فرم تعهد ارائذه نمذره
زبان تکمیل نمایند.
 oنوع آزمون ها و حد نصاب نمره زبان خارجی انگلیسی داوطلبان و دانشجویان دکتری برای کلیه رشته های دوره
دکتری دایر در دانشگاه اصفهان ،به شرح زیر مصوب گردید و رعایت این حداقل نمرات ،الزامی است:

ردیف

گروه زبان

نام آزمون

انگليسی

سایر گروهها

1

TOLIMO

988

588

2

)TOEFL (iBT

08

92

3

)TOEFL (PBT

595

588

4

)IELTS (Academic

9

5 /5

5

MSRT

08

98

9

زبان عمومی مرکز زبان آموزی

08

98

08

98

9

زبان عمومی دانشذگاه هذای تهذران  /شذيراز  /عالمذه
طباطبایی  /امام صادق (ع)
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 oالزم به ذکر است کلیه دانشجویان دکتری اعم از پذیرفته شهده آزمهون سهازمان سهنجش آمهوزر کشهور ،اسهتعدادهای
درخشان ،بورسیه ها ،انتقال از خارج و پردیس دانشگاه تابع همین مصوبه خواهند بود.
 oدانشجویان خارجی که زبان مادری آنها انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و دیگر زبانهای نزدیک به این زبانها می باشد ،نیهازی بهه
ارائه مدرک زبان ندارند مگر با درخواست گروه آموزشی و پس از مصاحبه.
 oدانشجو قبل از ثبت آزمون جامع ملزم به ارائه نمره زبان می باشد .در صورت عدم ارائهه ،حهداکثر یهک نیمسهال (بها درج
مرخصی با احتساب) مجاز است نسبت به ارائه نمره زبان اقدام نماید .در غیراینصورت محروم از تحصیل خواهد شد.

 .7تعهدنامه آموزش رایگان (ویژه دانشجویان نوبت اول یا روزانه) که بایستی از اینجذا (فذرم ج) دانلذود
نموده و پس از تکميل بارگذاری نمایند.
 .18حکم مرخصی ساالنه ،ماموریت تحصيلی و موافقت رسمی بدون قيد و شرط (برای کارمندان دولذت و
اعضای هيات علمی دانشگاهها)

 -3نحوه پرداخت الکترونيکی هزینه کارت دانشجویی و خدمات آموزشی
هزینه کارت دانشجویی مبلغ  050/000ریال (صد و پنجاه هزار ریال) می باشد که در حین
ثبت نام اینترنتی از طریق درگاههای اینترنتی قابل پرداخت است .همچنین دانشجو ملزم است
در زمان ثبت نام غیر حضوری مبلغ  050/000ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) بابت ثبت
نام و خدمات جانبی پرداخت نماید.
الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت هر یک از مبالغ فوق ،ثبت نام اینترنتی تکمیل نمی گردد.
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 -4راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی از طریق سایت خدمات آموزشی
فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان را از سایهت https://golestan.ui.ac.ir/home

دانلود نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی مطالعه نمایید.
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 -5زمان مراجعه حضوری ،تحویل مدارک و تشکيل پرونده فيزیکی
الزم است دانشجویان پس از اتمام ثبت نام اینترنتی و گرفتن پرینت مشخصات کامل دانشجو،
در تاریخهای  79/9/20و  79/9/27جهت ثبت نام حضوری و تحویل مدارک به مراکز
خدمات آموزشی دانشکده مراجعه نماید.
تذکرات مهم:
محل مراجعه حضوری دانشجویان پذیرفته شده در واحد خدمات آموزشی دانشکده ها
می باشد.
 oکلیه دانشجویان بایستی قبل از مراجعه به واحد خدمات دانشکده بهه جههت ثبهت نهام
حضوری ،ابتدا به یکی از شهع پسهت دانشهگاه (شهعبه اول در پشهت سهاختمان اداره
آموزر و شعبه دوم مستقر در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی) مراجعه و نسبت به
دریافت رسید درخواست تاییدیه مدرک کارشناسی ارشد خود اقدام نمایند.
 oکلیه برادران پذیرفته شده بایستی قبل از مراجعه به واحد خهدمات آموزشهی دانشهکده
جهت ثبت نام حضوری طبق برنامه ذیل ،ابتدا مجوز نظام وظیفه از آقای تجدد مسهتقر
در ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان دریافت نمایند.
زمان مراجعه

حروف الفبا

 20شهریورماه

(الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ -د -ذ -ر -ز-
ژ -س -ر)

 27شهریورماه

(ص  -ض  -ط  -ظ  -ع  -غ  -ف  -ق  -ک  -گ  -ل -
م  -ن  -و  -ه  -ی)
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مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده فيزیکی در زمان ثبت نام حضوری
.0
.2
.3
.0
.5
.9
.7
.8

 8قطعه عکس تمام رخ  3×0تهیه شده در سال جاری
اصل یا گواهی مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته
اصل و تصویر مدرک کارشناسی
اصل و تصویر مدرک کارشناسی ارشد
ارائه اصل شناسنامه
ارائه اصل کارت ملی
مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند و به تائید آقای تجدد مستقر در ساختمان
معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان رسیده باشد.
ارائه تصاویر رسید پستی تاییدیه مقهاطع کارشناسهی ارشهد و کارشناسهی بهرای دارنهدگان مهدرک
تحصیلی کارشناسی پیوسته
 oارائه تصاویر رسید پستی تاییدیه مقطع کارشناسی ارشد،کارشناسی و کهاردانی بهرای دارنهدگان
مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته
تصویر مدارک تحصیلی برابر با اصل شده قابل قبول نمی باشد و الزم است کلیه مدارک
تحصیلی اصل باشند
 oفارغ التحصیالن دانشگاه اصفهان در هریک از مقاطع کارشناسی و کارشناسهی ارشهد نیهازی بهه
ارائه رسید پستی ندارند .و ملزم به ارائه گواهی موقت و یا گواهی معدل می باشند.
تذکر :در صورت داشتن گواهی معدل الزم است پس از دو ماه نسبت به ارائه گواهی موقت تحصیلی
اقدام شود.

 .6حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
 .00اصل نمره زبان یا تکمیل فرم تعهد ارائه نمره زبان
 .11فرم های تعهد عدم اشتغال ،نمره زبان ،و فرم های پيوست پرینت ،امضا و در زمان ثبت
نام حضوری ارائه گردد.
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تذکرات الزم:
 oتنها پس از ارائه مدارک به صورت حضوری ،ثبت نام شما تکمیل گردیده و به عنوان دانشجوی
دانشگاه اصفهان شناخته می شوید.
 oکارت دانشجویی پس از دریافت مدارک توسط کارشناس خهدمات آموزشهی دانشهکده تحویهل
می گردد.
 oدانشجویان جهت اخذ برگ سالمت طبق برنامه ای که از طریق دانشکده هها اعهالم مهی شهود،
می بایست در دو ماه نیمسال اول تحصیلی به مرکز بهداشت دانشکده مراجعه نمایند.
 oدانشجویان گرامی برای مشاهده برنامه درسی خود در روزهای تحویل مهدارک بهه گهروه ههای
آموزشی واقع در دانشکده خود مراجعه نمایند.
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 -9شروع کالسها
زمان تشکیل کالسها و شروع ترم تحصیلی جدید از روز  0مهر ماه  1379می باشد و حضور
کلیه دانشجویان از تاریخ فوق ضروری است.
 -9شماره تلفن های ضروری
شماره تلفن جهت پاسخگویی به سواالت ثبت نام اینترنتهی  030-37632568و شهماره تلفهن
های مراکز خدمات آموزشی دانشکده ها بهرای پاسهخگویی بهه سهواالت مربهوط بهه ثبهت نهام
حضوری به شرح ذیل می باشد.
شماره تماس

ردیف دانشکده
0

تربيت بدنی و علوم ورزشی

030-37630286

2

روانشناسی و علوم تربيتی

030-37630300

3

زبانهای خارجی

030-37630336

0

علوم

5

علوم اداری و اقتصاد

030-37635008

9

فنی و مهندسی

030-37630077

7

علوم و فناوری های نوین

030-37630330

8

شيمی

030-37630608

6

ادبيات و علوم انسانی

030-37630332

00

مهندسی کامپيوتر

030-37630060

00

علوم جغرافيایی و برنامه ریزی

030-37635789

02

اهل البيت

030-37632002

03

حمل و نقل

030-37635256

00

پردیس

030-37635769

030-37630338-0068

18
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شماره تلفن های مورد نیاز دیگر:
o

030-37632607

 oوام تحصیلی 030-37632200
 oامور تغذیه 030-37632220

بازگشت
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نمونه فرم مدرك كارشناسي ارشد و معدل براي آندسته از پذيرفته شدگاني بدون آزمون مقطع دكتري
تخصصي سال  9316كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد نمي باشند
بسمه تعالي
تاريخ........................:

فرم الف

شماره.......................:

به :دانشگاه/موسسه آموزش عالي..........................
از :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي.......................
بدينوسيله به اطالع مي رساند خواهر/برادر ..............................در تاريخ93......./....../.....در رشته ........................................
در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي از اين موسسه آموزش عالي فارغ التحصيل شده است و معدل كل كارشناسي ارشد يا
دكتري حرفه اي نامبرده  .........................مي باشد.
ضمناً الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي ،يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و
يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش عالي صادر گرديده است و فاقد
هرگونه ارزش ديگري مي باشد.

محل امضاء و مهر مسوول امور آموزشي

تذكرهاي

مهم9 :ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل فارغ التحصيلي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه مدرك فراغت

از تحصيل فرد مذكور فاقد معدل مي باشد الزم است اين فرم نيز تكميل گردد2.ـ براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان
ثبت نام در فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه اصفهان ،دانشجوي سال آخر (نيمسال آخر) بوده و حداكثر تا تاريخ 19/66/39
فارغ التحصيل مي شوند ،الزم است عالوه بر فرم فارغ التحصيلي ،اين فرم را نيز تكميل نمايند3 .ـ آن دسته از داوطلباني كه در
زمان شركت در فراخوان ،فارغ التحصيل بوده اند ،الزم است اصل مدرك فراغت از تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت نامي به
موسسه محل قبولي در زمان ثبت نام ارائه نمايند .بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد شد.
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بسمه تعالي
فرم ب

فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي ارشد( دانشجويان سال آخر كه تا
تاريخ  16/66/39فارغالتحصيل ميشوند ) پذيرفته شده بدون آزمون مقطع دكتري تخصصي
دانشگاه اصفهان (سهميه استعدادهاي درخشان) سال 9316
رياست محترم دانشگاه.....................................
اينجانب  ..................................متولد سال  ............به شمارهشناسنامه  .............................صادره از ...............................
فرزند  ........................پذيرفته شده بدون آزمون مقطع دكتري تخصصي دانشگاه اصفهان (سهميه استعدادهاي درخشان)
در رشته ......................................گرايش .........................سال  ،9316بدينوسيله اعالم ميدارم كه دانشجوي سال آخر
بودهام و حداكثر تا تاريخ  9319/66/39به طور كامل فارغ التحصيل خواهم شد و تعهد مينمايم كه گواهي فراغت از
تحصيل خود را كه مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي ميباشد را حداكثر تا تاريخ  16/99/36از موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي مقطع كارشناسي
ارشد ،اخذ و به اداره كل آموزش دانشگاه اصفهان تحويل و رسيد اخذ نمايم.
ضمنـاً اعالم مينمايـم كه تعداد واحدهـاي گذرانـده شده اينجانـب تا  16/66/39جمعـاً به تعـداد  ...........واحـد
اعشار صحيح

مي باشد.

بوده و معدل كل واحدهاي مذكور بر مبناي6تا ،26

بديهي است چنانچه تا تاريخ  16/99/36گواهي فراغت از تحصيل خود را كه مورد تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي يا
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد (مبني بر فارغالتحصيل شدن تا
تاريخ  9316/66/39و تعداد كل واحدها و معدل درج شده در اين برگ) را به اداره كل آموزش دانشگاه اصفهان تحويل
ننمايم ،قبولي اينجانب «كان لم يكن تلقي» گردد و حق هيچگونه اعتراضي ندارم.

نام و نامخانوادگي متقاضي:
تاريخ تكميل :
محل امضاء :
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بسمه تعالي
فرم ج

"برگ تقاضانامه براي بهرهمندي از مزاياي آموزش رايگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور"
براي پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره روزانه مقطع دكتري تخصصي سال 93.......
رياست محترم دانشگاه.....................................
اينجانب  ..................................متولد سال  ............به شمارهشناسنامه  .............................صادره از
 ...............................فرزند  ........................پذيرفته شده بدون آزمون مقطع دكتري تخصصي دانشگاه
اصفهان(سهميه استعدادهاي درخشان) در رشته ......................................گرايش .........................سال ،93.......
كه با اطالع كا مل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان
ايراني كه در جلسه مورخ  91/63/92شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده است و قبول
تكاليف و وظايف خود ،عالقهمند هستم در طول تحصيل مقطع دكتري تخصصي از مزاياي آموزش رايگان طبق
قانون مذكور استفاده نموده و تعهد مي نمايم كه برابر مدت استفاده از تحصيالت رايگان در هر موسسهاي كه
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مقرر نمود ،خدمت نمايم.
خواهشمند است دستور فرمائيد نام اينجانب را طبق مقررات ثبت نمايند.

نام و نامخانوادگي متقاضي:
تاريخ تكميل :
محل امضاء :
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فرم تعهد مخصوص دانشجویان دکتری فاقد نمره زبان
اینجان ..............................................
دانشجوی دوره دکتری در رشته ................................................................
پذیرر شده مهر  69دانشگاه اصفهان ،متعهد می شهوم حهداکثر تها قبهل از اولهین آزمهون جهامع
ورودیهای  69نسبت به ارائه نمره زبان اقدام نمایم ،در غیر ایهن صهورت دانشهگاه مهی توانهد برابهر
مقررات از ادامه تحصیل اینجان جلوگیری نموده و نسبت به حذف نام من اقدام نماید.
تاریخ:
امضاء
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فرم تعهد عدم اشتغال
با توجه به ماده  5آیین نامه آموزشی مبنی بر تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت،
اینجانب  ....................................فرزند .................دارای کدملی  ...........................پذیرفته شده مقطع
دکتری  69رشته ..........................متعهد می شوم که در هیچ سازمانی اشتغال به کار نداشته و در
صورت اشتغال حکم مرخصی بدون حقوق ،حکم ماموریت تحصیلی و یا موافقت بدون قید و شرط
سازمان مربوطه با ادامه تحصیل را ،حداکثر تا تاریخ  69/70/55ارائه نمایم ،در غیر این صورت
دانشگاه می تواند طبق مقررات با اینجانب رفنار نماید.
تاریخ
امضاء
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