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تکمیل فرم هاي فوق الذکر و به همراه داشتن آنها وتصویر صفحه تکمیل اطالعات شخصی سیستم گلستان در روز *  
ثبت نام حضوري

دانشگاه در روزهاي ثبت نام و براساس برنامه زمان بندي ارائه شده (براساس رشته)*مراجعه به
*دریافت بسته آموزشی و شماره ورود به سالن ثبت نام از مسئول اطالعات و مطالعه تمامی صفحات و در صورت نیاز 

، اجازه ورود به سالن ثبت نام تکمیل فرمهاي مربوطه(صرفا به دانشجویان داراي تصویر ثبت اطالعات در سیستم گلستان
داده می شود).
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*مراجعه به مدیر گروه جهت مشاوره و تکمیل برگ انتخاب واحد دستی(سه نسخه) و تحویل یک نسخه به مدیر گروه

پرونده دانشجو)تحویل یک نسخه انتخاب واحددستی(نسخه آموزش) به کارشناس آموزش(جهت درج در *
* مراجعه به کارشناس واحد حراست جهت تکمیل فرم هاي مربوطه براي صدور کارت دانشجویی
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استفاده شود.   انتخاب واحد سیستمی براساس برگ انتخاب واحد دستی و مسیر زیر انجام می شود:
/گزینه ورود به فرم ثبت نام / گزینه انتخاب درس:یثبت نام اصلگزینه //منوي پیشخوان خدمت*مراجعه به سیستم گلستان

(براي پیدا کردن شماره دانشکده، گروه و مشخص شده در انتخاب واحد دستیدروس شماره انتخابدر فرم باز شده، 
، کلیک نمایید)درس مورد نظر برروي آیکن راهنماي مربوطه، 

براي انتقال به جدول باالپاییندروس انتخابی در جدول کلیک بررويدابل
براي دانشجویان شبانه)، کلیک برروي دکمه اعمال تغییرات برروي دکمه بررسی تغییرات و( مشاهده مبلغ شهریهکلیک

در پیشخوان خدمتحذف و اضافه، تایید انتخاب واحدپس از اطمینان از قطعی بودن دروس انتخابی و عدم نیاز به
(راهنماي تکمیلی موجود در سایت در پیشخوان خدمت و رئیس دانشکده  یر گروه دواحد توسط مپیگیري تائید انتخاب 

)دانشگاه
:توجه
.انجام درست هر یک از مراحل فوق جهت تکمیل فرایند ثبت نام الزامی است
شگاه و با نام منحصراً در تاریخهاي اعالم شده توسط داننام الزامی است و ثبتحضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت

پذیرد.ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه صورت می
می باشد25/6/96از تاریخ بر اساس تقویم آموزش مصوب دانشگاه شروع کالس ها.
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دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدحضوريو )اینترنتیغیر حضوري (مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام 

، درمانبهداشتیا وزارتو فناوري، تحقیقاتعلوممورد تایید وزارت)(لیسانسکارشناسیتصویر مدركبرگدوو اصل-1
.باشدقید شده)(لیسانسکارشناسیدورهمعدلدر آنکهفرهنگیانقالبعالیو یا شوراي پزشکیو آموزش

تایید شدهگواهیاصلاستباشند، الزم) نمیکارشناسی (لیسانسمدركاصلارائهقادر بهدالیلیبهکهشدگانیپذیرفته- 
مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش ) با محتوي فرم (لیسانساخذ کارشناسیمحل عالیآموزشیا موسسهتوسط دانشگاه

نمایند.را ارائه)14فرم شماره ی و معدلفرم مدرك کارشناسکشور (
لغایت 21/3/96اینترنتی (مورخ در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلی که شدگانیپذیرفته- 

شناخته شده و دانشجوي سال آخر،شوندالتحصیل میفارغ31/6/96اند و حداکثر تا تاریخ ) دانشجوي سال آخر بوده28/3/96
دفترجه انتخاب رشته 258یا صفحه ) 1دفترچه راهنماي (شماره 39مندرج در صفحه الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر 

توسط موسسه 30/11/95) تا تاریخ 20) تا (0(آزمون که میانگین کل واحدهاي گذرانده آنان براساس)2هاي تحصیلی (شماره
در ناممذکوردرج و پس از تایید مسوول ذیربط آن را در زمان ثبتالتحصیلی دوره کارشناسی درفرمآموزش عالی محل فارغ

نیز به همراه فرم معدل براي این دسته از پذیرفته شدگان )14م شماره(فرمدرك کارشناسی فرم قالب فرم معدل ارائه نمایند. تحویل 
به عنوان مدرك مکمل ضروري است.

نامه شرکت آیین«الزم است واجد شرایط مفاد باشندداراي مدرك تحصیلی معادل میکهشدگانیپذیرفته- 
شوراي گسترش آموزش 15/4/92مورخ 845مصوب جلسه » دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهاي مقاطع باالتر

توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع 28/5/92مورخ 77633/2که طی بخشنامه شماره و فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات
.لیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، باشندبه ک

دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت شوراي عالی انقالب فرهنگی، کلیه 26/8/94مورخ 771بر اساس مصوبه جلسه - 
رخ مو77633/2به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیالت شماره 1381تا 1377که طی سال هاي فرهنگیان

.براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالت برخوردار می شوند28/5/94
اند، معدل فارغ التحصیلی آن دسته از داوطلبانی که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت نموده- 

آنان، لحاظ گردیده و الزم است مطابق بند التحصیلی دوره کارشناسی عالی محل فارغاعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش 
یک فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.

براي گواهی معدل مقطع کاردانی ((در آن معدل کاردانی قید شده باشد) و یامدرك دوره کاردانییک برگ تصویراصل -2
)دانشجویان داراي مدرك کارشناسی ناپیوسته

سال جاريمربوط به 3×4تمام رخعکسشش قطعه-3
آنان، برايناماز ثبتضوابط پسبهبا توجهکهبرادرانیمنحصراً برايجاريدر سالشدهتهیه3×4رختمامعکسقطعه12- 

گردد.صادر میتحصیلیمعافیت
و دوسري کپی از تمام صفحات آنشناسنامهاصل -4
کپیدو سري و کارت ملیاصل -5
با کهاز داوطلبانیدستهآن) براي(لیسانساخذ کارشناسیمحلعالیآموزشیا موسسهتوسط دانشگاهتایید شدهگواهیاصل-6

شوراي هدایت استعدادهاي درخشان 5/5/1393مورخ 77897/21شماره نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مفاد آیینبهتوجه
)13فرم شماره(.اندشدهپذیرفتهاولرتبهبا امتیازو فناوري، تحقیقاتعلوموزارت

یکشمارهراهنمايدفترچه3در صفحه مندرج»عمومیوظیفهمقررات«بند بهرا با توجهوظیفهنظاموضعیتکهمدرکی-7
).برادرانکند (برايمشخص1396) سال ارشد ناپیوستهکارشناسیهاي(دورهتکمیلیتحصیالتوروديآزمون

م است اصل و کپی برابر با اصل کارت را جهت درج در پرونده ارائه کارت معافیت دائم یا پایان خدمت  می باشند الزداراي کسانی که - 
نمایند.

پس از فارغ التحصیلی به سر یکسالهفارغ التحصیل می شوند و یا در فرجه31/6/96پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه که تا تذکر مهم:
می برند الزم است تصویر نامه معرفی به نظام وظیفه خود را که از سوي دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی آنان صادر گردیده و 



ئه حاوي معدل فارغ التحصیلی آنان می باشد را نیز به عنوان مدرك وضعیت نظام وظیفه و مدرك کارشناسی خود در روز ثبت نام ارا
نمایند.

آندسته از پذیرفته شدگان که اکنون مشغول سپري کردن دوره سربازي می باشند باید در روز ثبت نام با مراجعه به کارشناس مربوطه نسبت 
به اخذ فرم و تکمیل و پیگیري آن در وظیفه عمومی ناجا اقدام نمایند

دولتکارمندانبرايمتبوعقید و شرط سازمانو بدونکتبییا موافقتساالنهمرخصیحکم-8
از توسط ارگانهاي ذیربط1396-97تحصیلیسالدومنیمسالواحد براياز انتخابحداکثر تا قبلاستالزمذیل هاينامهمعرفی-9

در موعد نام داوطلبانی که فرم آنان از ثبتدر غیر اینصورترسال شده باشد، اقبولیمحلعالیآموزشموسسهمحل مربوط صادر و به
گردد.میتلقی» یکنلمکان»آنانخواهد آمد و قبولیعملبهممانعتجاريتحصیلیسالدومنیمسالمقرر واصل نشده باشد، براي 

جهاد کشاورزي با امضاء (نیروي مقاومت بسیج) و یا وزارتاسالمیانقالب پاسدارانسپاه از ستاد مشتركرسمی نامه معرفی-1-9
اجرایینامهدر آیینآنگانه4هايو تبصره1مادهبهباتوجهباشد داوطلبقید شدهدر آن مذکور کهارگانهاياز روسايو مهر هریک

در و سایر شرایط مندرجعالیآموزشدانشگاهها و موسساتبهبسیجیداوطلبو جهادگراندگانورود رزمنبرايایجاد تسهیالتقانون
باشد.میرزمندگاناز سهمیهمذکور واجد شرایط استفادهنامهآیین
ده فرم آنان بنیاد شهید و امور ایثارگران اند و ارگان صادر کننشدهرزمندگان پذیرفته ایثارگران و داوطلبانیکه با استفاده از سهمیه- 2-9

نامی از سوي ارگان ذیربط ندارند و مالك تائید نام نیازي به ارائه تائیدیه سهمیه ثبتباشد، در زمان ثبتو یا ستاد کل نیروهاي مسلح می
باشد.سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می

ند.وفارغ التحصیل می ش1396) از دانشجویانی که تا آخر شهریور معدلمدرك کارشناسی و فرم (14فرم شماره-10

قبولیشدنتلقی» یکنلمکان»نخواهد آمد و ضمنعملبهنامنشوند، ثبتالتحصیلفارغ31/6/96حداکثر تا تاریخکهشدگانی از پذیرفته
رفتار خواهد شد.با آنانمقرراتطبقآنان

ازآزموندرهرمرحله
واجدشرایطوارائهغلطیاطالعاتویانمودهراکتمانحقایقداوطلبیکهگرددمشخصچنانچه،)تحصیلویاهنگام،پذیرشنامثبت(

.شدخواهدرفتارباويمقرراتوطبقلغوويقبولیباشد،نمی


