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دانشگاه شهید مطهری

راهنماي آزمون دوره دکتري سال79
با سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال و استمداد از عنايات خاصه حضرت ولي عصر امام زمان «ارواحنا فداه» دانشگاه شهيد مطهري به
عنوان مركزي دانشگاهي و حوزوي ،كه با هدف تربيت مبلغان و محققان انديشمند و متعهد و در راستاي «تبيين حكيمانه دين» گام برميدارد،
جهت تحقق هدف مذكور دوره دكتري را به اجرا گذاشته است .اكنون به فضل الهي ،آزمون اين دوره برگزار ميگردد.
ضمن آرزوي موفقيت توجه داوطلبان محترم را به نكات زير جلب مينمايد:
1ـ همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون ضروري است.
2ـ آزمون به صورت تشريحي برگزار ميگردد.
3ـ از همراه داشتن هرگونه جزوه ،كتاب و يادداشت به هنگام آزمون خودداري گردد( .كتاب قانون توسط دانشگاه در جلسه جهت استفاده
ارائه ميگردد)
4ـ پاسخ سئواالت به طور خوش خط ،خوانا و منظم نوشته شود.
 -5همراه داشتن شناسنامه و يا كارت ملي براي ورود به جلسه آزمون ضروري است ،لذا داوطلباني كه مدرک شناسايي مذكور را همراه
نداشته باشند امكان حضور در جلسه را نخواهند داشت.
6ـ آزمون در دو نوبت صبح و عصر (دفترچه شماره  1و  )2برگزار میگردد ،آزمون صبح رأس ساعت ( 9دفترچه
شماره  )1و آزمون عصر ساعت ( 11دفترچه شماره  )2روز جمعه مورخ  1تیرماه  99در حوزه اعالم (تهران) شده
شروع خواهد شد ،لذا داوطلبان محترم نیمساعت قبل از موعد مقرر برگزاري آزمون در جلسه حاضر باشند.
7ـ همراه داشتن موبايل ،پيجر و بيسيم تحت هر عنوان در جلسه آزمون ممنوع بوده و تقلب محسوب ميشود ،در صورت تخلف طبق مقررات
برخورد خواهد شد.
-8داوطلبان طبق حوزه انتخابي خود در هنگام ثبت نام بايستي در حوزه امتحاني حضور يابد.
 -9براي دريافت کارت در سیستم گلستان بهتر است از مرورگر  Internet Explorerاستفاده گردد.

آدرس سايت براي دريافت کارت ورود به جلسهwww.golestan.motahari.ac.ir :
نام كاربري و رمز عبور براي دريافت كارت به شرح زير خواهد بود:
نام كاربري :شماره داوطلبي 02+يعني اگر شماره داوطلبي  555555بود نام كاربري ميشود26616161 :
رمز عبور :كد ملي داوطلب (وارد كردن صفر يا صفرهاي ابتداي كدملي داوطلب الزامي است)
(اين موارد در صورتي است که داوطلبان نام کاربري و رمز خود را تغییر نداده باشند)
*کارت ورود به جلسه آزمون اختصاصي دکتري  99دانشگاه شهید مطهري از ساعت  18عصر روز چهارشنبه مورخ
 11خرداد ماه  99از سايت گلستان دانشگاه شهید مطهري قابل دريافت است.
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 -12جدول زير نمايانگر نحوه برگزاري آزمون در دونوبت صبح و عصر ميباشد (دفترچه شماره  1و  )0؛ لذا كليه داوطلبان ملزم به شركت در
هر دو نوبت هستند.

زمان

رشته

فقه و حقوق خصوصی

فلسفه تطبیقی

فقه و حقوق جزا

کالم اسالمی

ساعت 7-11

ساعت 7-11

ساعت 7-11

ساعت 7-11

-1فقه
صبح جمعه مورخ
79/4/1

-1اصول فقه

-1حکمت متعالیه

-1متون تخصصی عربی -1حکمت مشاء
 -4متون تخصصی

-1فلسفه غرب

انگلیسی
ساعت 11-18
بعدازظهرجمعه
79/4/1

-1حقوق مدنی
-1حقوق تجارت
 -1آئین دادرسی
مدنی

-1فقه

-1کالم اسالمی

-1اصول فقه

-1فلسفه اسالمی

-1متون تخصصی عربی

 -1فلسفه دین

 -4متون تخصصی
انگلیسی

ساعت 11-19

ساعت 11-18

ساعت 11-19

-1حقوق جزاي عمومی

-1تاریخ کالم

-1متون تخصصی عربی

-1حقوق جزاي

 -1متون تخصصی

-1متون تخصصی

اختصاصی

انگلیسی

انگلیسی

-1آیین دادرسی
کیفري

نحوه ورود به سیستم گلستان:

طبق نام كاربري و رمز عبور ياد شده در اطالعيه هاي قبلي ميتوانيد وارد سيستم شده و مراحل زير را جهت دريافت كارت
انجام دهيد:
 .1در صورت مواجهه با پيغام زير روي گزينه  Continue to this…..كليک نماييد.
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 .0جهت ورود براي دريافت كارت آزمون اختصاصي گزينه «ورود به سيستم» را كليک كنيد و حروف درهم ريخته را در
كادر وارد كرده و گزينه ارسال را كليک نماييد.

 .3پس از ورود به سيستم طبق شكل زير گزينه «گزارشهاي آزمون»---امتحانات آزمون»---كارت شركت در آزمون»
را كليک كنيد و كارت خود را دريافت داريد.

 .4در صورتيكه چند بار نام كاربري و يا رمز عبور خود را اشتباه وارد نماييد با پيغام زير مواجه ميشويد كه بايستي روي گزينه تنظيمات از
سمت راست كليک نموده و تيک غيرفعال كردن صفحات ديگر را زده و نام كاربري و رمز عبور صحيح و كد خواسته شده را وارد
نموده و در آخر ورود را كليک كنيد.
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الزم به توضيح است از كليک كردن روي گزينه متقاضي شركت در آزمون خودداري نماييد.

تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مطهري
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