راهنمای طریقه ورود به سیستم  ،تکمیل فرآیند ثبت نام در
آزمون اختصاصی دکتری  79دانشگاه شهید مطهری

الزم به توضیح است جهت ورود به سیستم جامع آموزشی گلستان از سیستم عامل ویندوز استفاده نمایید.
همچنین آزمون بصورت کتبی تشریحی میباشد.

 .1ورود به سایت  www.golestan.motahari.ac.irو انتخاب گزینه «ورود به سیستم»

«از کلیک برروی گزینه محیط آزمایشی خودداری نمایید»
 .2در صورت مشاهده تصویر زیر گزینه … continue to this website .را انتخاب نمایید.

 .3داوطلب با نام کاربری (شماره داوطلبی سازمان سنجش ) 22+و رمز عبور (شماره ملی) وارد سیستم شده و با توجه به
فیلدهای درخواستی نسبت به تکمیل آنها اقدام مینماید.
مثالً اگر شماره داوطلبی شما  376543باشد نام کاربری شما خواهد بود:
و اگر شماره ملی شما  2034567321باشد رمز عبور شما خواهد بود:

02876543
2234567800

الزم به توضیح است اگر شماره ملی داوطلب با عدد ( 2صفر) شروع شود برای وارد نمودن پسورد (که شماره ملی
است) وارد نمودن صفر یا صفرهای اول الزامی است.
 .7در صورتیکه موفق به ورود به سیستم گلستان نشدید و پیغام زیر به شما نشان داده شد ،گزینه تنظیمات را کلیک کرده و
تیک غیر فعال کردن صفحات دیگر را بزنید.

 .6پس از ورود به ناحیه کاربری خود از طریق گزینه ثبت نام  >----نیمه متمرکز >---پذیرش داوطلبان معرفی شده از
سازمان سنجش (دکتری) (تصویر زیر) ---نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شده بپردازید؛ الزم به ذکر است داوطلب
باید پس از تکمیل اطالعات خود در منوی «مشخصات داوطلب» به انتهای فرم رفته و با و زدن تیک گزینه «اینجانب

صحت مطالب نوشته شده و » .......تمامی اطالعات وارد شده را تآیید نموده و سپس با زدن گزینه اعمال تغییرات
به مرحله بعد برود (از طریق گزینه «بازگشت»)

 .5داوطلبان تنها مواردی را که اجازه تغییر در آن دارند در صورت نیاز اصالح نمایند( .مانند تاریخ دقیق تولد-محل تولد-
وضعیت تاهل-ارسال عکس-آدرس-تلفن-وضعیت نظام وظیفه (برای خواهران عدم شمول صحیح است)-سال شروع
کارشناسی-سال شروع کارشناسی ارشد-عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد راهنما-آخرین وضعیت تحصیلی
کارشناسی ارشد  -نیازمند منشی -آدرس پستی و)....
 .4جهت مشخص نمودن محل تولد بایستی قسمتی از نام شهر خود را وارد کرده و سپس عالمت سوال کنار فیلد را زده و از
بین لیستی که به شما نشان داده میشود شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید .برای این کار میتوانید قبل از وارد نمودن
نام شهر از عالمت  %کمک بگیرید .مانند شکل زیر

 .3این نکته بسیار مهم را دقت نمایید که در انتهای فرم ذکر شده (تصویر زیر) گزینهای وجود دارد با نام «گرایش» که
برای داوطلبین رشته فلسفه تطبیقی و کالم اسالمی امکان تغییر آن وجود ندارد ،لکن آن دسته از داوطلبانی که مجموعه
فقه و مبانی حقوق را امتحان داده اند و از سوی سازمان سنجش جهت هر دو گرایش فقه و حقوق خصوصی و فقه و
حقوق جزا معرفی شده اند ،بایستی فقط یک گرایش را متناسب با عالقه مندی خود انتخاب نمایند؛ در انتهای فرم
مشخصات داوطلب دو باکس تأیید وجود دارد (یکی اطالعات فوق مورد تأیید اینحانب میباشد و دیگری گرایش

داوطلب) که داوطلب میبایست پس از اطمینان از صحت موارد آن دو را تأیید نماید و سپس اعمال تغییرات را کلیک
نماید.

 .0در مرحله دوم باید پرداخت هزینه آزمون دکتری (بمبلغ  102220222ریال ) از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
پرداخت گردد.
 .12زمانی ثبت نام داوطلب با موفقیت به پایان رسیده است که پس از تکمیل اطالعات خواسته شده و آپلود عکس
«گواهی انجام ثبت نام» را دریافت دارد.
 .11زمان شروع ثبت نام از ساعت  3صبح روز پنجشنبه مورخ  02خرداد  24و ساعت  07روز جمعه
 06خرداد ماه پایان میپذیرد.
 .12زمان برگزاری آزمون کتبی اختصاصی روز جمعه  1تیر ماه  04و زمان انجام مصاحبه ،پس از برگزاری آزمون کتبی
تشریحی متعاقبا اعالم خواهد شد.

 .13زمان دریافت کارت ورود به جلسه قبل از برگزاری آزمون اختصاصی برروی سایت گلستان دانشگاه شهید مطهری،
اطالع رسانی خواهد شد.

 .17الزم به توضیح است داوطلبانی که حائز رتبه های  0تا  06آزمون سراسری دکتری شده اند از آزمون کتبی اختصاصی این
دانشگاه معاف میباشند ولی بایستی در بازه زمانی ذکر شده ( 24/8/02الی  )24/8/06در سیستم گلستان ،ثبت نام اینترنتی
را حتماً انجام دهند و اسکن کارنامه سنجش آزمون سراسری دکتری خود را به آدرس  takmili.ac@gmail.comارسال
نمایند و با شماره  200-88600537تماس گرفته و به آقای بهنام اطالع دهند ،کارشناسان آموزش این دانشگاه جهت
دعوت برای مصاحبه حضوری با این داوطلبان تماس خواهند گرفت.
بدیهی است در صورت:
 -0عدم ثبت نام در سایت گلستان
 -0عدم ارسال کارنامه آزمون سراسری دکتری  24به ایمیل ذکر شده
 -8عدم تماس با شماره مذکور و اطالع رتبه کسب شده
فرصت مصاحبه این داوطلبان لغو خواهد شد.
به مدارکی که بعد از بازه زمانی ذکر شده نیز ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مطهری

