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د.یک کنیستم کلیدکمه ورود به سيبر رو

در .دیشویمloginر وارد صفحه یخواسته شده از کاربر ، مطابق شکل زیشین مرحله و ارسال کد نمایاپس از
به همراه شماره 289uاز کارکتر مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ن صفحه یا

د.ییه استفاده نماگذرواژيبرایکد ملاز و يشناسه کاربريبرایداوطلب



ارشدکارشناسی پذیرفته شدگان مقطع 
را به 289uکد مرحله تکمیل ظرفیت 

همراه شماره داوطلبی وارد نمائید. 
113452مثال:شماره داوطلبی

113452289uشناسه کاربري:

.خود را وارد کنیدکد ملی

کلیک بر روي این آیکن جهت 
ورود به سیستم.

شگاهدان یالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانتحص



د.یکنیر را طیستم گلستان مراحل زیالزم است پس از ورود به سیجهت ثبت نام اصل

د.یجرا کنر را ایر زیآموزش را انتخاب کرده و مسسربرگ

دالورودیان جدیدانشجوير حضوریرش غیپذير حضوریرش غیپذدانشجو 

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانسیستم جامع دانشگاھي گلستان



گردد.یان میصفحه نماير بر رویر باال فرم زیبا انتخاب مس

باشد.یر مین مراحل به صورت زیشرح اکه در فرم ذکر شده انجام گردد.یبید به ترتیل مراحل بایتکم

:قسمت اول-پر کردن اطالعات دانشجو-1

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانسیستم جامع دانشگاھي گلستان

تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرماندانشگاه تحصیالت سیستم جامع دانشگاھي گلستان



د اطالعات ییل و تایتکم"وارد فرمات یدر ستون عملانتخاب کلمهيک بر روین مرحله با کلیدر ا
ح وارد گردد.یه اطالعات بصورت کامل و صحیالزم است کلد.یشویدانشجو م"توسطیشخص

د.یکنین فرم را مشاهده میاز اير نمونه ایدر شکل ز

باشد.یميت چند نکته ضرورین خصوص رعایدر ا

باشد.یميموجود در فرم ضروريلدهایه فیوارد کردن اطالعات کل-الف
د بصورت یباشد بایر میبصورت زمقابل آن هاورود اطالعات که کادر ییلدهایاطالعات ف-ب
نگ پر گردند. یکد

محل وارد کردن کد

کدهاي موجود در سیستم
از این کادر جهت محدود کردن راهنماي سیستم گلستان استفاده می 
شود.که ابتدا عالمت%و سپس یکی دو حرف اول نام مورد نظر را وارد 

کلیک نموده تا کدها به همراه نام آن ها نموده و سپس روي آیکن 
بر روي صفحه نمایان گردد.سپس بر روي سطر مورد نظر کلیک نمایید تا 

محل قرار گیرد.کد الزم درون

"را انتخاب کنید.بله"جهت تایید اطالعات گزینه

جهت بررسی صحت اطالعات وارد 
شده بر روي این آیکن کلیک کنید.

جهت ثبت اطالعات وارد شده بر 
روي این آیکن کلیک کنید.

جهت بازگشت به فرم پذیرش 
غیرحضوري

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانسیستم جامع دانشگاھي گلستان



د با کد پر گردند استفاده یکه باییلدهایپر کردن فيجش براسازمان سنيچ وجه از کدهاید به هییدقت نما-ج
د.یستم استفاده کنیسيح داده شد از کدهایتوضبلکه مطابق آنچه در باال دییننما

ک یکلکن یآين فرم بر رویید اطالعات وارد شده در پاییه اطالعات و تاینمودن کلپس از وارد -د
یغام سبزرنگیپیدر صورتوجود دارد به شما نشان داده شود.اطالعات وارد شده درید تا چنانچه اشتباهیینما

د یک کنیکلکن یآيد بر رویبادیافت نمودیدربر یمبن

ن یدر ابر  یمبنیغام سبزرنگیافت پیبا درگردد.ستم ثبت یتا اطالعات شما در س
د.یشويکن  وارد مرحله بعدیآيک بر رویده و با کلیان رسیات به پایمرحله عمل

صفحه يبر روقسمت دوم اطالعات دانشجون مرحله یبا انتخاب ا:قسمت دوم-پرکردن اطالعات دانشجو -2
ات و سپس ثبت د اطالعییان همانند فرم قسمت اول اقدام به تاید به دقت پر شده و در پایگردد که بایظاهر م

د.ییستم نمایآن در س

صفحه يدانشجو  بر رویلیالعات تحصقسمت اطن مرحله یبا انتخاب ادانشجو : یلیپر کردن اطالعات تحص-3
و سپس ثبت آن در د اطالعات ییلدها را پر کرده و مانند مرحله قبل اقدام به تاید تمام فیباگردد که یظاهر م

د.ییستم نمایس

را کامل کرده و همانند مرحله قبل اقدام یاطالعاتيلدهاید فیز باین فرم نیدر ا:يثارگریپرکردن اطالعات ا-4
د.ییستم نماید اطالعات و سپس ثبت آن در سییبه تا

اطالعات افراد خانواده خود را ن فرم یاطالعات خانواده دانشجو: الزم است دانشجو با استفاده از اپرکردن-5
ر اقدام به ثبت یات زین اطالعات به تعداد افراد خانواده هربار با انجام عملیوارد کردن ايد.برایستم نمایوارد س

د.ییاطالعات الزم نما



الزم به شود.یش داده میر به شما نمایه فرم زیالعات افراد خانواده جدول اطالعات شبپس از وارد نمودن اط
است در سطر مربوطه با یکافک از افراد خانوادهیا حذف اطالعات هریاز به اصالح و یذکر است در صورت ن

.دییرات الزم نماییا حذف اقدام به تغیانتخاب اصالح و 

د.یرا انجام دهيشده و مرحله بعديرحضوریرش غیوارد فرم پذکن یآيک بر رویبا کل

فعال کلیک بر روي این لینک جهت -1
شدن پنجره افراد خانواده.

انتخاب نوع نسبت از داخل 
کادر کشویی

پرکردن 
مشخصات 

فرد
خانواده

کلیک بر روي آیکن ایجاد 
جهت ثبت اطالعات



ل مدارك : یارسال فا-6

وتر یکامپيابتدا اسکن نموده و بر رورا ير حضوریرش غیاز پذید مدارك مورد نین مرحله دانشجو بایدر ا
د.یی(ارسال) نماUploadبه ر اقدام یب گفته شده در فرم زیسپس به ترتره کند.یذخ

د با یه مدارك خود را ارسال نمودیکلآنکهرد.پس ازیه مدارك موجود انجام گیکليد برایات باال بایعمل
د.یرا انجام دهيشده و مرحله بعديرحضوریرش غیوارد فرم پذکن یاستفاده از آ

خوابگاه :يتقاضا-7

ر اقدام به ثبت در ین مرحله مطابق دستورالعمل زیخوابگاه باشد الزم است با انتخاب ایمتقاضییچنانچه دانشجو
د.یخواست خود نما

کلیک بر روي نام مدرك-1

"انتخاب فایل"کلیک بر روي آیکن -2

جهت وارد کردن مدرك مربوطه

پس از انتخاب فایل مربوط به مدرك مورد نطر -3
"وضعیت ارسال" باید منتظر شوید تا در ستون

گردد.ارسال شدهتبدیل بھ ارسال نشدهحالت 

کلیک بر روي آیکن اصالح-2"بلھ"انتخاب گزینه-1



وام :يتقاضا-8

اقدام به ثبت در خواست یه مرحله قبلیشبن مرحله یوام باشد الزم است با انتخاب ایمتقاضییچنانچه دانشجو
د.یخود نما

ذ تعهد :چاپ فرم اخ-9

نت گرفته شده و به یشود که الزم است فرم مورد نظر توسط دانشجو پریمین مرحله وارد فرمیبا انتخاب ا
به همراه داشته باشد.یرش قطعیجهت پذاز در روز مراجعه به دانشگاه یه مدارك مورد نیهمراه بق

چاپ فرم هاي ذیل و به همراه داشتن آن ها با سایر مدارك -10

فرم ھا وبھ ھمراه چاپ 

داشتن آن ھا در ھنگام 
مدارکتحویل



دانشگاه و تحویل مدارك :آموزش مراجعه به - 12
به دانشگاه مراجعه کرده و مدارك خود را تحویل دهد.شدهاعالم*دانشجو باید مطابق تاریخ 

.شودیمانجام 17/9/98لغایت16/9/98حضوري در تاریخ هاي صورتبهتحویل مدارك *
براساس برگ انتخاب واحد دستی و 18/11/98تا 15/11/98انتخاب واحد سیستمی در تاریخ هاي- 13

مسیر زیر انجام می شود
*مراجعه به سیستم گلستان/منوي پیشخوان خدمت/ گزینه ثبت نام اصلی/گزینه ورود به فرم ثبت نام / گزینه انتخاب درس: در 

فرم باز شده، انتخاب شماره دروس مشخص شده در انتخاب واحد دستی (براي پیدا کردن شماره دانشکده، گروه و درس مورد 
نمایید)، کلیکنظر برروي آیکن راهنماي مربوطه، 

دابل کلیک برروي دروس انتخابی در جدول پایین براي انتقال به جدول باال
کلیک برروي دکمه بررسی تغییرات و( مشاهده مبلغ شهریه براي دانشجویان شبانه)، کلیک برروي دکمه اعمال تغییرات

پس از اطمینان از قطعی بودن دروس انتخابی و عدم نیاز به حذف و اضافه، تایید انتخاب واحد در پیشخوان خدمت 
پیگیري تائید انتخاب واحد توسط مدیر گروه و رئیس دانشکده  در پیشخوان خدمت (راهنماي تکمیلی موجود در سایت 

دانشگاه)


