چگونگی ثبت نام الکترونیکی داوطلبان
مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال  – 9911دانشگاه تربیت مدرس
جهت ورود به سیستم جامع دانشگاهی گلستان ،الزم است پس از باز کردن مرورگر اینترنت اکسپلورر ( )Internet Explorerبه آدرس اینترنتی
 http://golestan.modares.ac.irمراجعه گردد تا صفحه ورود به سیستم گلستان به شکل زیر نمایش داده شود.



وارد نمودن شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه

تذکر مهم :عدم مراجعه داوطلب به نشانی فوق و عدم ثبت نام اینترنتی در مهلت تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از شرکت در مرحله دوم
آزمون خواهد بود

شناسه کاربری (شماره داوطلبی )00100 +
به عنوان مثال اگر شماره داوطلبی فردی  959321باشد
شناسه کاربری او  00100959321می باشد.

کدملی ده رقمی

پس از وارد کردن شناسه کاربری و
گذرواژه و کلیک بر روی دکمه ورود
داوطلب وارد سیستم میشود

پس از ورود به سامانه ثبت نام می توانید مراحل پذیرش را مشاهده نمایید و باید با کیلیک روی گزینه انتخاب نسبت به تکمیل هریک از مراحل اقدام
نمایید.
* تمامی مراحل باید به ترتیب و کامل انجام شود.

)9

مشاهده و تکمیل مشخصات داوطلب

* داوطلب باید ابتدا اطالعات از پیش ثبت شده در تقاضانامه ثبت نام در مصاحبه را (که بر اساس اطالعات خود اظهاری داوطلب قبالً توسط سازمان
سنجش آموزش کشور به دانشگاه ارائه و در سیستم درج شده است) با مشخصات خود مطابقت دهد و پس از وارد نمودن و تکمیل سایر اطالعات
تقاضانامه آن را ثبت و تایید نماید.
* در صورت مشاهده مغایرت در اطالعات مربوط به «سهمیه» و یا «رشته محل معرفی» ،داوطلب قبل از تایید ثبت نام و پیوست الکترونیکی مدارک
بایستی موضوع را از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پیگیری و نسبت به رفع مشکل اقدام نماید (این اطالعات از سازمان سنجش به دانشگاه ارسال
شده است) .در این صورت ضروری است داوطلب گزارش یا رونوشت اقدامات انجام شده را از طریق دورنگار  32338828به دفتر همکاریهای آموزشی و
آزمون دانشگاه تربیت مدرس اعالم نماید (جهت اطمینان از دریافت دورنگار با تلفن  32338828تماس حاصل شود).
* در تعداد رشته گرایش هایی که داوطلب مجاز به ثبت نام و شرکت در آن است محدودیتی نمی باشد ..در صورت تمایل داوطلب به ثبت نام در
رشته/گرایش های متعدد ،باید کلیه رشته/گرایش های مورد نظر خود را با تیک زدن آنها انتخاب نماید و در صورتی که داوطلبی رشته/گرایشی را تیک
نزند به منزله انصراف وی از شرکت در مصاحبه آن رشته/گرایش تلقی خواهد شد.
* برای نوشتن کلماتی که دارای حروف انگلیسی می باشند ،می توانید کلمه مورد نظر خود را در یکی از ویرایشگرهای متن (مانند نرم افزار ،word
 ،notepadو  ) . . .تایپ نموده ،و سپس در قسمت مربوطه  pasteنمایید.
* در فیلدهای تاریخ اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ،روز به صورت پیش فرض ،مقدار  88درج شده است و نیازی به اصالح آن نیست.
* در صورتی که جنسیت داوطلب ،زن می باشد ،فیلد نظام وظیفه با مقدار زن تکمیل گردد.
* برای پر نمودن فیلد هایی همانند محل تولد که دارای  2قسمت می باشد ،به صورت زیر عمل شود:
 ابتدا در کادر دوم ،قسمتی از کلمه مورد نظر درج گردد، -سپس بر روی عالمت سوال کلیک شود و در لیست باز شده ،کلمه مورد نظر انتخاب گردد.

 )8در پایان مرحله "مشخصات داوطلب"
حتما قسمت مربوط به "صحت کلیه
اطالعات ارائه شده در این تقاضانامه را
تایید می نمایم" عالمت دار کنید

 ) 2سپس دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک کنید .

 )5پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در مصاحبه
هزینه ثبت نام و بررسی مدارک برای هر رشته /گرایش امتحانی مبلغ ( 8/888/888یک میلیون و صد هزار) ریال می باشد که بایستی داوطلب به
صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام نماید.
* برای پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام ،از کارت های شتاب که دارای رمز دوم پویا هستند استفاده نمایید.

کلیک بر روی لوگوی بانک و باز شدن فرم
برای ورود اطالعات کارت بانکی و پرداخت

 )9ارسال تصویر مدارک
* مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه که الزم است داوطلب در سیستم بارگذاری نماید در این اطالعیه اعالم گردیده است .ضمناً
مجددا تاکید می گردد الزم است داوطلب اصل مدارک ارسالی مذکور را در روز مصاحبه در دسترس خود داشته باشد تا در صورت درخواست
هیات مصاحبه کننده به ایمیل ایشان ارسال نماید.
* در هنگام انتخاب فایل جهت بارگذاری ،در فیلد شرح داوطلب مشخصات مدرک را نیز درج نماید.
* به ستون اجباری بودن و شرح هر مدرک دقت کنید.
* فایل هر مدرک با فرمت الزم (حسب مورد  jpgیا  ) pdfو با حجم  88تا  288کیلو بایت تهیه شود تا در زمان بارگذاری با پیام خطا
مواجه نشوید.
* در صورتیکه حجم عکس و سایر مدارک ارسالی ،کمتر و یا بیشتر از حجم تعیین شده باشد ،می توانید از نرم افزارهای ویرایشگر تصویر
(مانند  ،photoshop ،Paintو  ). . .برای فایل های  pdfاز نرم افزارهایی مانند  PDF24استفاده نمایید و حجم آن را به مقدار تعیین
شده کاهش داده و سپس بارگذاری نمایند.

کلیک بر روی لینک ارسال و باز
شدن فرم ارسال فایل

 )4زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه
* برای هر رشته/گرایش انتخابی،داوطلب باید حداقل سه زمینه تحقیقاتی را (در صورت وجود در سیستم) انتخاب نماید.
* ترتیب انتخاب زمینه های تحقیقاتی ،نشان دهنده اولویت انتخابی داوطلب می باشد .لیکن ،زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفتهشدگان با
توافق استاد راهنما ،گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان
ایجاد نمی کند

- 9بر روی لینک ایجاد زمینه
تحقیقاتی کلیک کنید.

- 5درصفحه باز شده بر روی لینک انتخاب زمینه
تحقیقاتی کلیک کنید.
- 9درصفحه باز شده بر روی لینک انتخاب زمینه
تحقیقاتی کلیک کنید.
- 3بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید

مدرک زبان انگلیسی ( داوطلبانی که دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره اعالم شده هستند و در "فرم ثبت اطالعات
داوطلب" آن را درج کرده اند).
با کلیک برروی گزینه ثبت مدرک زبان جدید ،پنجره ای باز می شود که با کلیک برروی عالمت سوال درکد مدرک زبان انواع مدارک قابل قبول
نمایش داده می شود .داوطلب باید نام مدرک را انتخاب کرده و نمره و تاریخ مدرک را وارد نماید .در صورتی که نمره داوطلب پایین تر از حدنصاب
مذکور در اطالعیه شماره  8باشد ،اطالعات این مدرک ثبت نخواهد شد.

 )2دریافت گواهی انجام ثبت نام
* در این مرحله در صورتیکه داوطلب مراحل ثبت و تایید مشخصات ،پرداخت الکترونیکی هزینه ،ارسال تصویرمدارک الزامی و انتخاب زمینه های
تحقیقاتی مورد عالقه ر ا با موفقیت انجام داده باشد ،ضروری است از سیستم گواهی انجام ثبت نام را به صورت (  pdfیا  )jpgذخیره و در صورت
نیاز در زمان برگزاری مصاحبه غیر حضوری ارائه نمایید.

