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 آنالينثبت نام 

 www.kgut.ac.ir*دريافت فرم هاي ثبت نام و اطالعيه هاي مربوطه از سايت دانشگاه 

صدور کارت دانشجويي تکميل اين اطالعات به  برايکامل )به طور *ورود به سيستم گلستان و تکميل اطالعات شخصي 

  دستور العمل مربوطه و اسکن مدارک براساس باشد.(رسي و انگليسي در سيستم ضروري ميصورت فا

 تکميل اطالعات شخصي سيستم گلستان در روزتکميل فرم هاي فوق الذکر و به همراه داشتن آنها وتصوير صفحه *

 مراجعه حضوري 

 شرکت در کالس هاي درس براياطالع از دروس و برنامه هفتگي  براياز سامانه گلستان  77دريافت گزارش *  

 دروس برنامه هر نظام در ثبت نام گروهي( -ثبت نام -گزارش هاي ثبت نام-ثبت نام)مسير:    

 

 و ثبت نام قطعیتحويل مدارک 
  براساس رشته(دانشگاه در روزهاي ثبت نام براساس برنامه زمان بندي )آموزش مراجعه به   *

دريافت بسته و شماره ورود به سالن ثبت نام از مسئول اطالعات و مطالعه تمامي صفحات و در صورت نياز تکميل   *

زه ورود به سالن ثبت نام داده ميفرمهاي مربوطه)صرفا به دانشجويان داراي تصوير ثبت اطالعات در سيستم گلستان، اجا

 شود(.

 انتخاب واحد موجود در بسته دريافتي کنترل و تائيد انتخاب واحد بر طبق فرم برايمراجعه به مديرگروه مربوطه  * 

)تصوير فرم هاي تکميل شده ثبت نام، اصل مدارک  مقدماتي مدارکبررسي  برايمراجعه به کارشناس پذيرش،   *

 و تشکيل پروندهمورد نياز که در ذيل آمده است(

)شناسنامه و کارت از سامانه استعالم هويتي و مکاني ايرانيان دريافت کد رهيگري  براي ITمراجعه به کارشناس واحد  *

 ملي(

 اجعه آقايان به کارشناس نظام وظيفهمر  *

 تحويل مدارک و ثبت نام قطعي برايمراجعه به کارشناس رشته  * 

 )دانشجويان شبانه( *  پرداخت شهريه از طريق سيستم گلستان

 پرداخت هاي الکترونيکي دانشجو-شهريه-مسير: آموزش     

 سرويس و ...مراجعه به کارشناس امور دانشجويي در خصوص خوابگاه، سلف  *

 تکميل فرم هاي مربوطه براي صدور کارت دانشجويي براي* مراجعه به کارشناس واحد حراست 

 

 Internet explorerکه بايد حتما ازمرورگر http://golestan.kgut.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه به آدرس  *

 استفاده شود.   انتخاب واحد سيستمي براساس برگ انتخاب واحد دستي و مسير زير انجام مي شود:

انتخاب /گزينه ورود به فرم ثبت نام / گزينه ثبت نام اصليگزينه  //منوي پيشخوان خدمتمراجعه به سيستم گلستان *

)براي پيدا کردن شماره دانشکده،  مشخص شده در انتخاب واحد دستيدروس شماره  انتخابدر فرم باز شده،  درس:

 ، کليک نماييد(گروه و درس مورد نظر برروي آيکن راهنماي مربوطه، 

بررسي تغييرات برروي دکمه  کليکبراي انتقال به جدول باال پاييندروس انتخابي در جدول  کليک برروي دابل

 براي دانشجويان شبانه(، کليک برروي دکمه اعمال تغييرات  مشاهده مبلغ شهريه)

  در پيشخوان خدمت حذف و اضافه، تاييد انتخاب واحد پس از اطمينان از قطعي بودن دروس انتخابي و عدم نياز به

)راهنماي تکميلي موجود در سايت در پيشخوان خدمت و رئيس دانشکده  ير گروه دپيگيري تائيد انتخاب واحد توسط م

 دانشگاه(

مرحله ثبت نام 

 آنالين

مرحله 

تحويل 

 مدارک

 در صورت

ترميم  نياز به

 انتخاب واحد

تاريخ هاي 

30/6/98 
لغايت 

7/7/98 
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 :توجه

  تکميل فرايند ثبت نام الزامي است. برايانجام درست هر يک از مراحل فوق 

  هاي اعالم شده توسط دانشگاه و با نام منحصراً در تاريخنام الزامي است و ثبتثبت برايحضور شخص پذيرفته شده

 پذيرد.در اين اطالعيه صورت مي ارائه مدارک کامل مندرج

 اطالع از برنامه هفتگي  براي).مي باشد 30/6/98از تاريخ  مصوب دانشگاه شروع کالس ها يبر اساس تقويم آموزش

 در سامانه گلستان استفاده نماييد.( 77کالس ها از  گزارش 

 

 

 

 دانشجويان مقطع کارشناسی ارشدثبت نام  برايمدارک مورد نياز 
 

و  ، درمانبهداشت يا وزارت و فناوري ، تحقيقاتعلوم مورد تاييد وزارت ()ليسانس کارشناسی تصوير مدرک برگ يکو  اصل -1

 .باشد قيد شده ()ليسانس کارشناسی دوره معدل در آن که فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشکي آموزش

توسط  تاييد شده گواهي اصل است باشند، الزم( نميکارشناسي )ليسانس مدرک اصل ارائه قادر به داليلي به که شدگانيپذيرفته -

مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش کشور ( با محتوي فرم )ليسانس اخذ کارشناسيمحل  عالي آموزش يا موسسه دانشگاه

 نمايند. را ارائهفرم مدرک کارشناسی و معدل)

( دانشجوي سال آخر 25/4/98لغايت  19/4/98در زمان اعالم نتايج اوليه و تکميل فرم انتخاب رشته )مورخ که  پذيرفته شدگاني  -

دانشجويان  معدلالزم است فرم شناخته شده و  دانشجوي سال آخر ،شوندالتحصيل ميفارغ 31/6/98اند و حداکثر تا تاريخ بوده

 (2هاي تحصيلي )شمارهانتخاب رشته راهنماي دفترجه  323يا صفحه ( 1دفترچه راهنماي )شماره  43مندرج در صفحه سال آخر 

توسط موسسه آموزش عالي محل  30/11/97( تا تاريخ 20( تا )0) آزمون که ميانگين کل واحدهاي گذرانده آنان براساس

فرم ارائه نمايند. تحويل  ناممذکوردرج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت التحصيلي دوره کارشناسي درفرمفارغ

 براي اين دسته از پذيرفته شدگان به عنوان مدرک مکمل ضروري است.مذکورنيز به همراه فرم  و معدلمدرک کارشناسی 

نامه شرکت دارندگان آيين»الزم است واجد شرايط مفاد  باشندداراي مدرک تحصيلی معادل می که شدگانیپذيرفته -

شوراي گسترش آموزش عالي  15/4/92مورخ  845 مصوب جلسه« مقاطع باالترورودي مدارک معادل و غيررسمي در آزمونهاي 

توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به کليه  28/5/92مورخ  77633/2که طي بخشنامه شماره  و فناوري وزارت علوم، تحقيقات

 .دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند

دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت شوراي عالي انقالب فرهنگي، کليه  26/8/94مورخ  771بر اساس مصوبه جلسه  -

مورخ  77633/2به دوره هاي مذکور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيالت شماره  1381تا  1377که طي سال هاي  فرهنگيان

 .ار مي شوندبرخورد ربراي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالت 28/5/94

اند، معدل فارغ التحصيلي اعالم آن دسته از داوطلباني که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شرکت نموده استثناء:

يا التحصيلي دوره کارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است مطابق بند يک فوق و عالي محل فارغشده آنان از سوي موسسه آموزش 

 تبصره آن عمل نمايند.

براي گواهي معدل مقطع کارداني )قيد شده باشد( و يا معدل کاردانی)در آن  مدرک دوره کاردانی يک برگ تصوير و اصل -2

 (دانشجويان داراي مدرک کارشناسي ناپيوسته

 مربوط به سال جاري 3×4 تمام رخ عکس شش قطعه -3

 آنان ، براي ناماز ثبت ضوابط پس به با توجه که برادراني منحصراً براي جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عکس قطعه 12  -

 گردد.صادر مي تحصيلي معافيت

 اصل شناسنامه  -4

 اصل کارت ملی  -5

http://dl.sanjesh.org/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=565


با  که از داوطلباني دسته آن ( براي)ليسانس اخذ کارشناسي محل عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده گواهی اصل -6

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  5/5/1393مورخ  77897/21شماره نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مفاد آيين به توجه

 (1فرم شماره ) .اندشده پذيرفته اول رتبه با امتياز و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت

 آزمون يک شماره راهنماي دفترچه 3در صفحه  مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت که مدرکی -7

 (.برادران کند )براي مشخص 1398سال ارشد ناپيوسته کارشناسي هايدوره ورودي

درج در پرونده  برايرا  ر با اصل کارتاصل و کپی برابکارت معافيت دائم يا پايان خدمت  مي باشند الزم است داراي کساني که  -

 ارائه نمايند.

پس از فارغ التحصيلي به سر  يکساله فارغ التحصيل مي شوند و يا در فرجه 31/6/98پذيرفته شدگان مشمول نظام وظيفه که تا  تذکر مهم:

مي برند الزم است تصوير نامه معرفي به نظام وظيفه خود را که از سوي دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي آنان صادر گرديده و حاوي 

 ئه نمايند.معدل فارغ التحصيلي آنان مي باشد را نيز به عنوان مدرک وضعيت نظام وظيفه و مدرک کارشناسي خود در روز ثبت نام ارا

 آندسته از پذيرفته شدگان که اکنون مشغول سپري کردن دوره سربازي مي باشند بايد در روز ثبت نام با مراجعه به کارشناس مربوطه نسبت به

 اخذ فرم و تکميل و پيگيري آن در وظيفه عمومي ناجا اقدام نمايند

 دولت کارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون کتبي يا موافقت ساالنه مرخصی حکم  -8

اصل موافقت نامه کتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ التحصيالن رشته هاي دبيري از اداره آموزش و پرورش شهرستان محل تعهد و  -9

 خدمت خويش

 

 

 دانشجويان مقطع دکتريمدارک مورد نياز براي ثبت نام 
 

 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت يا فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت تاييد مورد( ليسانس) کارشناسي مدرک تصوير برگ يک و اصل-

 .باشد شده قيد( ليسانس) کارشناسي دوره معدل آن در که فرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشکي

 درمان ،بهداشت وزارت يا فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت تاييد مورد( ليسانس فوق)ارشد کارشناسي مدرک تصوير برگ يک و اصل-2  

 فوق) ارشد کارشناسي دوره معدل آن در که(31/6/98 تاريخ تا حداکثر التحصيل فارغ) فرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشکي آموزش و

 باشد شده قيد( ليسانس

 شده تاييد گواهي اصل است الزم نميباشند اي فه حر دکتري يا ارشد کارشناسي مدرک اصل ارائه به قادر داليلي به که شدگاني پذيرفته  -

 به اشتغال باشد شده قيد آن در که نمايند ارائه را اي حرفه دکتري يا ارشد کارشناسي اخذ محل عالي آموزش موسسه يا دانشگاه توسط

 فرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشکي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت يا فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت تاييد مورد نامبرده تحصيل

 .باشد مي

 جاري سال به مربوط 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش -3         

 معافيت آنان براي ، نامثبت از پس ضوابط به توجه با که برادراني براي منحصراً جاري سال در شده تهيه 3×4 رخ تمام عکس قطعه 12  -

 .گرددمي صادر تحصيلي

  شناسنامه اصل -4      

  ملي کارت اصل -5    

 آزمون يک شماره راهنماي دفترچه 3 صفحه در مندرج «عمومي وظيفه مقررات» بند به توجه با را وظيفه نظام وضعيت که مدرکي -6

 (.برادران براي) کند مشخص 1398 سال دکتري هايدوره ورودي



 ارائه پرونده در درج جهت را کارت اصل با برابر کپي و اصل است الزم باشند مي  خدمت پايان يا دائم معافيت کارت داراي که کساني -

 ..نمايند

 دولت کارمندان براي متبوع سازمان شرط و قيد بدون و کتبي موافقت يا ساالنه مرخصي حکم  -7

 و تعهد محل شهرستان پرورش و آموزش اداره از دبيري هاي رشته التحصيالن فارغ براي شرط و قيد بدون و کتبي نامه موافقت اصل -8

 خويش خدمت

 
 

 

 قبولي شدن تلقي« يکن لم کان» نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ 31/6/98 حداکثر تا تاريخ کهشدگاني از پذيرفته

 رفتار خواهد شد. با آنان مقررات طبق آنان

 
  ازآزموندرهرمرحله

 واجدشرايط و ارائه غلطي اطالعات ويانموده راکتمان حقايق داوطلبي که گرددمشخص چنانچه ،(تحصيل وياهنگام ،پذيرشنامثبت)

 .شد خواهد رفتار باوي مقررات وطبق لغو وي قبولي باشد،نمي

 

 


