بسمه تعالی

دانشگاه شهید مطهری

راهنمای طریقه ورود به سیستم  ،تکمیل فرآیند ثبت نام جهت مصاحبه اختصاصی مرحله تکمیل
ظرفیت کارشناسی 69
 .1داوطلبانی که در آزمون سراسری  69شرکت نموده و نیز حائز شرایط ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری
میباشند (مطابق اطالعیه شماره  2پذیرش) جهت انجام ثبت نام برای مصاحبه از ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 69/11/9
پس از مطالعه دقیق این اطالعیه مراحل زیر را انجام دهند.
 .2ورود به سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه شهید مطهری تنها با استفاده از مرورگر Internet Explorer
امکانپذیر میباشد.
 .3ورود به سایت  www.golestan.motahari.ac.irو انتخاب گزینه «ورود به سیستم»

 .4داوطلب با نام کاربری (شماره داوطلبی سازمان سنجش ) 16+و رمز عبور (شماره ملی) وارد سیستم شده و با توجه به
فیلدهای درخواستی نسبت به تکمیل فرمهای مورد نظر اقدام مینماید.
مثالً اگر شماره داوطلبی شما  346943باشد نام کاربری شما خواهد بود:
و اگر شماره ملی شما  6349643211باشد رمز عبور شما خواهد بود:

19876543
9345678719

الزم به توضیح است اگر شماره ملی داوطلب با عدد ( 1صفر) شروع شود برای وارد نمودن پسورد (که شماره ملی
است) نیازی به وارد کردن صفر یا صفرهای اول نیست.

مثالٌ اگر شماره ملی  1123469436باشد پسورد شما خواهد بود:

178765439

 .6در صورت مشاهده تصویر زیر باید روی گزینه … continue to this website .را انتخاب نمایید.

 .9پس از ورود به ناحیه کاربری خود نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شده بپردازید( .کلیک روی گزینه انتخاب از
ردیف  – 1مشخصات داوطلب)

 .4داوطلب میبایست فایل عکس خود را از طریق گزینه ارسال عکس آپلود نماید.
 .3از آنجا که تنها سال تولد داوطلب از سوی سازمان سنجش به دانشگاه اعالم شده لذا در صورتیکه تاریخ /11/11سالتولد
در این قسمت وجود داشت نیازی به اصالح نیست و داوطلبان نگران اشتباه بودن تاریخ تولد خود نباشند.
 .6داوطلب بایستی محل تولد خود را انتخاب نماید ،بدین صورت که بخشی از نام شهر محل تولد خود را تایپ نموده و
سپس شهر محل تولد خود را انتخاب نماید؛ در صورتیکه شهر مورد نظر وجود نداشت میتوانید نزدیکترین شهر به محل
تولد خود را انتخاب نماید( .به جهت سهولت جستجو میتوانید از عالمت  %در ابتدای نام شهر کمک بگیرید)

 .11در قسمت نظام وظیفه داوطلبان وضعیت خود را مشخص مینمایند (خواهران وضعیت عدم شمول را انتخاب نمایند)
 .11در قسمت شهر محل سکونت بایستی شهری که در آن سکونت دارید را مشخص نمایید؛ بدین صورت که بخشی از نام
شهر خود را تایپ نموده و سپس شهر محل سکونت خود را انتخاب نماید؛ در صورتیکه شهر مورد نظر وجود نداشت

میتوانید نزدیکترین شهر به محل سکونت خود را انتخاب نماید( .به جهت سهولت جستجو میتوانید از عالمت  %در
ابتدای نام شهر کمک بگیرید)

 .12از آنجا که ارتباط با داوطلبان به صورت تلفنی انجام میپذیرد الزم است داوطلبان تلفن ثابت و همراه خود را که در
دسترس و پاسخگو هستند در قسمت شماره تلفن اصالح نمایند و اگر ابتدای تلفن همراه عدد صفر درج نشده داوطلب
پس از چک نمودن و اصالح شماره تلفن خود صفر را ابتدای آن وارد نماید.
 .13این نکته بسیار مهم را دقت نمایید که در انتهای فرم ذکر شده گزینهای وجود دارد با نام «گرایش» که داوطلبان
رشته ای را که از سوی سازمان سنجش به این دانشگاه معرفی شده اند نمایش داده میشود (در صورت عدم نمایش
رشته ،تنها میتوانید رشته ای را که در سایت سنجش به این دانشگاه معرفی شده اید انتخاب نمایید) (با استفاده ازعالمت
؟ گرایش) (شکل زیر)

 .14داوطلبان باید برای ورود به این دانشگاه مصاحبه علمی و عمومی را انجام دهند لذا با توجه به جنسیت داوطلب و رتبه
کسب شده ،یکی از واحدهای انجام مصاحبه که با داوطلب تماس گرفته میشود را انتخاب نماید( .آدرس محل مصاحبه با
توجه به رتبه و جنسیت در انتهای این اطالعیه درج شده است-درصورت حائز رتبه بودن کارشناسان دانشگاه با داوطلبان
تماس میگیرند)

 .16داوطلب میتواند با توجه به جنسیت پذیرش ،رشته و رتبه خود؛ به ترتیب اولویت واحدهای این دانشگاه را براساس عالقه
برای تحصیل در مقطع کارشناسی انتخاب نماید.

 .19در تکمیل اطالعات در قسمت وضعیت نظام وظیفه دقت شود که خواهران باید گزینه «عدم شمول» و برادران با توجه
به وضعیت خود یک مورد را انتخاب نمایند.
 .14پس از درج موارد درخواستی در انتهای فرم محل تاییدی وجود دارد با عنوان «اطالعات فوق مورد تایید اینجانب
میباشد» که داوطلب بایستی این تیک را زده و سپس گزینه اعمال تغییرات را کلیک نماید .بدیهی است پس از انجام این
موارد کلیه فیلدهایی که تکمیل نموده اید در سیستم ثبت شده و گزینه عدم تایید در صفحه اول ورود به سیستم شما به
تایید شده تغییر خواهد یافت که این به منزله درست بودن سیر مراحل بوده و میتوانید گواهی ثبت نام را دریافت دارید.
(از طریق کلیک بر گزینه انتخاب – ردیف  -2گواهی انجام ثبت نام)

 .13در انتهای فرم گزینه «اعمال تغییرات» برای نهایی کردن تغییرات وجود دارد که داوطلب باید پس از درج موارد
درخواستی و تکمیل اطالعات آن را کلیک نماید.
 .16در فیلدهایی که عالمت سوال کنار آن وجود دارد بهتر است ابتدا چند حرف اول فیلد درخواستی را تایپ نموده سپس
دکمه « ؟ » را زده تا جستجوی سریعتر انجام گیرد( .مانند شهر محل سکونت و)...
 .21زمانی ثبت نام داوطلب با موفقیت به پایان رسیده است که پس از تکمیل اطالعات خواسته شده «گواهی انجام
ثبتنام» را دریافت دارد.

 .21مدارک الزمی که هنگام مراجعه برای انجام مصاحبه بایستی همراه داشته باشید:
-1کپی شناسنامه و کارت ملی  2سری
-2کپی مدرک سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و کارنامه های مربوط به آن  2سری
-3عکس  3×4سه قطعه
-4کپی کارنامه کنکور سراسری  2سری
-6کپی برگه انتخاب رشته  2سری
 .22مهلت ثبت نام در سیستم گلستان برای انجام مصاحبه از ساعت  15روز چهارشنبه  5دی 95
لغایت پنجشنبه  17دی خواهد بود ،الزم به ذکر است زمان مذکور تمدید نخواهد شد.
 .23جهت یادآوری و اطالع دقیق تر جداول زیر مجدداً اطالع رسانی میگردد:
در این مرحله دانشگاه برای داوطلبان پسر در شهر تهران پذیرش دانشجو ندارد و پذیرش دانشجو طبق جدول زیر و در سایر واحدهای
دانشگاهی این دانشگاه انجام میپذیرد.
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نکته :دارندگان دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسالمی ،در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.

الف) مدارک مورد نیاز:

.1
.2
.3
.4
.6

کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  1سری
کپی از مدارک سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و کارنامه های مربوط به آن  1سری
کپی از کارنامه کنکور سراسری و برگه انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت
سه قطعه عکس 3 × 4
تکمیل فرمهای دانلود شده از سایت گلستان دانشگاه شهید مطهری به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir
(در همین اطالعیه) و همراه داشتن آن هنگام مراجعه برای مصاحبه

ب)جدول محلهای برگزاری مصاحبه:
محل انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش
ردیف
تهران-میدان بهارستان -خ مصطفی خمینی-نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه شهید صیرفی پور-دانشگاه شهید مطهری -تلفن-33693311 :
1
121-33112629-33619124
 7مشهد-بلوار هفده شهریور-هفده شهریور جنوبی دو – جنب پمپ بنزین –دانشگاه شهید مطهری -تلفن161-33413269-33416444 :

جنس
زن
زن

 8مشهد-خیابان دکتر بهشتی-بهشتی  – 39پالک -114دانشگاه شهید مطهری -تلفن161 – 33449121 – 33449121 :
 7یزد-بلوار آزادگان-به طرف فرودگاه-دانشگاه شهید مطهری -تلفن136-34214933-34222366-34226411 :

زن

 6زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه  – 11دانشگاه شهید مطهری -تلفن164-33429643-33419913-33433223 :

مرد

مرد

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مطهری

