بسمه تعالی
دانشگاه شهید مطهری
ضمن عرض تبریک بمناسبت قبولی شما عزیزان در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری ،لطفا جهت انجام و تکمیل ثبتنام
غیرحضوری (اینترنتی) از ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  32مهر لغایت سه شنبه  32مهرماه با مراجعه به سایت گلستان دانشگاه مراحل
زیر را به دقت انجام داده و در نهایت گواهی انجام پذیرش غیرحضوری را دریافت و نهایتاً تا تاریخ  32مهرماه با مراجعه حضوری به دانشگاه
شهید مطهری جهت تحویل مدارک خواسته شده اقدام نمایید؛ الزم به ذکر است پس از تاریخ مذکور امکان ثبت نام وجود ندارد و عدم حضور
داوطلب برای ثبت نام به منزله انصراف از ثبت نام تلقی خواهد شد.

برای انجام پذیرش غیرحضوری بهتر است با مرورگر ( Internet Explorerورژن  8به باال) و سیستم
عامل ویندوز وارد سایت جامع آموزشی گلستان به آدرس زیر شوید.
 .1ورود به سایت www.golestan.motahari.ac.ir
 .3در صورت مشاهده پیغام زیر روی گزینه  Continue to this…..کلیک نمایید.

 .2جهت ورود برای تکمیل پذیرش غیرحضوری گزینه «ورود به سیستم» را کلیک کنید و حروف درهم ریخته را در
کادر وارد نموده و گزینه ارسال را انتخاب نمایید.

 .2با نام کاربری (شماره داوطلبی ) U971+و رمز عبور (شماره ملی) وارد سیستم شده و با توجه به فیلدهای درخواستی نسبت به
تکمیل آنها اقدام نمایید.
مثالً اگر شماره داوطلبی شما در آزمون سراسری کارشناسی ارشد  1312122باشد نام کاربری شما خواهد بود:

U9711213145
و اگر شماره ملی شما  9132223210باشد رمز عبور شما خواهد بود:

9876543280

 .2پس از ورود به سیستم صفحه زیر را مشاهده مینمایید که بایستی تمامی مراحل موجود را به ترتیب و با صبر و حوصله بصورت
دقیق تکمیل نمایید.

 .3برای ورود به هر مرحله ابتدا گزینه «انتخاب» از کنار فیلد مورد نظر را انتخاب نموده تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 .2برای مثال برای تعیین نمودن وضعیت نظام وظیفه روی گزینه انتخاب از کنار آن کلیک نموده و سپس وضعیت نظام وظیفه خود را
انتخاب نمایید سپس گزینه اصالح را کلیک نمایید.

 .1در مرحله دوم بایستی شماره و تاریخ رسید تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی به مقصد دانشگاه شهید مطهری را که از دفاتر
خدمات پیشخوان دولت دریافت نمودید در این قسمت وارد نمائید( .با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت نسبت به دریافت

رسید تأییدیه تحصیلی دوره پیشدانشگاهی اقدام نمائید؛ همراه داشتن اصل کارت ملی و مدرک پیش دانشگاهی برای دریافت
تأییدیه تحصیلی الزامی است -کدپستی دانشگاه شهید مطهری )1122312112

 .0در مرحله سوم میبایست اطالعات شخصی هر داوطلب تکمیل گردد؛ در این مرحله در کنار گزینه هایی که عالمت سوال وجود دارد
میتوانید بخشی از گزینه مورد نظر خود را در آن تایپ نموده و سپس عالمت سوال را کلیک کنید و از بین موارد باز شده گزینه
مورد نظر را انتخاب نمایید( .از عالمت  %میتوانید همانند مثال زیر برای انتخاب دقیقتر شهر مورد نظر استفاده نمایید)

 .19در مواردی که باید از منوی باز شده انتخاب نمایید میتوانید در صورتیکه به اشتباه آنرا انتخاب کردید روی آن کلیک راست نمایید تا
به حالت اول (عدم انتخاب گزینه) در آید.

 .11در هر مرحله پس از اصالح اطالعات خواسته کلیک کردن روی گزینه «اعمال تغییرات» الزامی است ،در غیر اینصورت اصالحاتی
که انجام داده اید لحاظ نخواهد شد؛ در برخی مراحل بایستی اطالعات وارد شده را تایید نمایید و سپس اعمال تغییرات نمایید
(مانند تصاویر زیر).

 .13در صورتیکه پذیرش شما از طریق اعمال سهمیه ایثارگری بوده (ردیف -2اطالعات ایثارگری) نوع پذیرش را مشخص نمایید.
 .12در ردیف  3اطالعات خانواده دانشجو ،باید مشخصات کامل تمام اعضای خانواده خود شامل (پدر ،مادر ،برادر و خواهر) خود را وارد
نموده و در انتها اعمال تغییرات را کلیک نمایید.

 .12در ردیف  2باید اسامی و مشخصات  2تن از دوستان و یا آشنایان نزدیک خود را وارد نمایید.
 .12در ردیف  0باید فایل مدارک خواسته شده را آپلود نمایید (حداقل و حداکثر حجم قابل قبول سیستم  199و  329کیلوبایت میباشد)
 .13در صورتیکه تمام موارد درخواستی را به درستی تکمیل نموده اید میتوانید گزینه اتمام پذیرش غیرحضوری را کلیک کرده و چاپ
گواهی پذیرش غیرحضوری را دریافت دارید.
 .12زمان مراجعه جهت ثبت نام حضوری از روز دوشنبه  32مهر لغایت چهارشنبه  32مهرماه خواهد بود.

 .11مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری :
الف) اصل گواهی سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و یکبرگ کپی از آنها
ب) اصل کارنامه سه ساله متوسطه و پیش دانشگاهی و یکبرگ کپی از آنها
ج) اصل شناسنامه و کارت ملی و یکسری کپی از تمام صفحات آن
د) شش قطعه عکس  2×2تهیه شده در سال جاری
ه) درخواست تائیدیه پایان دوره پیش دانشگاهی از دفاتر پیشخوان دولت و ارسال آن به آدرس تهران میدان بهارستان مدرسه عالی
شهید مطهری(دانشگاه شهید مطهری – کدپستی  )1122312112و ارائه رسید آن هنگام ثبت نام

و) مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص کند(مخصوص برادران)
ز) تکمیل و ارائه فرم شماره  2برای داوطلبانی که از سهمیه منطقه  1و رزمندگان و ایثارگران استفاده نمودند و فرم شماره  2برای
داوطلبانی که از سهمیه مناطق  3و  2استفاده نمودند( .قابل دریافت در انتهای همین راهنما)

 .10حضور شخص داوطلب برای انجام ثبت نام حضوری و تحویل مدارک الزامی است.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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باسمه تعالي
فرم مختوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه  ،7رزمندگان و ايثارگران،
براي كليه رشتهها در آزمون سراسري
اينجانب :نام  ....................................نامخانوادگي  ..........................................فرزند  ....................................متولد سال

 ....................................به شماره شناسنامه.....................................

صادره از  ....................................محل تولد  ....................................ساك  .......................................................كه در گروه آزمايشي  ...............................................در آزمون سراسري
سال  ................در رشته( .................................................بجن رشتههاي دبيري) در مقط

....................................

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

..........................................

جنو داوطلبان سهميه منطقه يك و يا ساير سهميهها (بجن سهميه مناطق  2و  )1پذيرفته شدهام در كمال ميل و اختيار ،ضم عقد خارج
الزم متعهد و ملتنم ميشوم كه پس از گذراندن دوره تحصيلي در مقط فوق پس از تعيي تكليف خدمت وظيفه عمومي به مد يك برابر
زمان تحصيل خود در مناطقي كه:
 -1وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي تعيي ميكند (براي رشتههاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي).
 -2سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي تعيي ميكنند (براي ساير رشتهها).
در وهله اول در صور نياز وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي ،سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي (بـر
حسب موارد  1و  )2خدمت نمايم و در صور عدم نياز وزارتخانهها و يا سازمانهاي مذكور در بخش خصوصي به تشـخيص و معرفـي وزار
كار و امور اجتماعي خدمت نمايم .چناننه ظرف يكسال پس از پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفه عمومي) از انجـام خـدمت بنحـو
فوق استنكاف نمايم وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي مربوطه مجاز و مختارند عالوه بر استرداد برابر هنينههاي سرانه دانشـجو
در طول مد تحصيل از تحويل مدارك تحصيلي تا انجام خدمت مذكور خودداري نمايند .مفاد اي تعهد بمعني اجراي تعهد آموزش رايگـان
ميباشد و به موجب اي تعهد ضم عقد خارج الزم به وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي مربوطه وكالـت مـيدهـم در صـور
تخلف از مفاد اي تعهد و استنكاف از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد يك برابر هنينههـاي مصـروفه سـرانه دانشـجو را در مـد
تحصيل از اموال اينجانب برداشت نمايند .تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي ذيربط در مورد كيفيـت تخلـف و ميـنان
هنينههاي مصروفه ييرقابل اعتراض بوده و صرف اعالم وزارتخانههاي مذكور براي اينجانب قطعي و الزماالجرا ست.
توضيح :براي رشتههاي گروه آموزشي پنشكي
 -1خدما منبور (تعهد) جنو خدما قانوني گروه پنشكي محسوب ميشود.
 -2تا انجام تعهدا مذكور در اي تعهدنامه حق شركت در درجا تحصيلي باالتر را ندارم مگر با موافقت وزار بهداشت ،درمان و آموزش
پنشكي.
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فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان رشتههاي مختلف تحصيلي (به غير از رشتههاي گروه آموزش پزشكي)

سهميههاي مناطق  0و  0در آزمون سراسري
اينجانب:
نام  .........................نام خانوادگي  ..........................فرزند  ......................متولد سـال  ................بـه شـمارهشناسـنامه ....................................
صادره از  ............................محلتولد  ........................ساك  ..........................................كـه در گـروه آزمايشـي  ...........................در آزمـون
سراسري سال  ................در رشته  ............................در مقط  ...................دانشگاه  /مؤسسه آموزش عالي  ...............................با استفاده از
سهميه منطقه  2و منطقه  1پذيرفته شدهام ،با كمال ميل و اختيار ضم عقد خارج الزم متعهد و ملتـنم مـيشـوم كـه پـس از
گذراندن دوره تحصيلي در مقط فوق و بعد از تعيي تكليف خدمت وظيفه عمومي نسبت به انجام تعهد آموزش رايگـان بمـد يـك
برابر زمان تحصيل خود و همنني تعهد سهميه خويش (در مجموع دو برابر) را بترتيب اولويت در مناطق ذيل:
 -1شهرستانهاي واق در سهميه منطقه يا سهميه عشاير ثبتنامي در آزمون سراسري.
 -2ساير مناطق به تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري.
در وهله اول در صور نياز سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهـاي انقـالب اسـالمي و در صـور عـدم نيـاز سـازمانهـا و
ارگانهاي مذكور در بخش خصوصي به تشخيص و معرفي وزار كار و امور اجتماعي خـدمت نمـايم .چناننـه ظـرف يكسـال پـس از
پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفه عمومي) از انجام خدمت به نحو فوق استنكاف نمـايم ،وزار علـوم ،تحقيقـا و فنـاوري
مجاز و مختار است عالوه بر استرداد دو برابر هنينههاي سرانه دانشجو در طول مد تحصـيل از تحويـل مـدارك تحصـيلي تـا انجـام
خدمت مذكور خودداري نمايد .مفاد اي تعهد مان از اجراي تعهد آموزش رايگان نبوده و تعهد آموزش رايگان را پـس از اتمـام تعهـد
مذكور انجام خواهم داد .به موجب اي تعهد ضم عقد خارج الزم به وزار وكالت مـيدهـم در صـور تخلـف از مفـاد ايـ تعهـد و
استنكاف از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد دو برابـر هنينـههـاي مصـروفه سـرانه دانشـجو را در مـد تحصـيل از امـوال
اينجانب برداشت نمايد .تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري در مورد كيفيت تخلف و مينان هنينههاي مصروفه ييرقابل اعتـراض
بوده و صرف اعالم وزار مذكور براي اينجانب قطعي و الزماالجراست.
محل سكونت :

................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
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