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  د.يک کنيستم کليدکمه ورود به س يبر رو

در .ديشو يم loginر وارد صفحه يخواسته شده از کاربر ، مطابق شکل ز يشين مرحله و ارسال کد نمايا پس از

و پذيرفته شدگان  يبه همراه شماره داوطلب 18k9از کارکتر پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد ن صفحه يا

ه گذرواژ يبرا يکد ملاز و  يشناسه کاربر يبرابه همراه شماره داوطلبي  u981 مقطع دکتري از کارکتر 

 د.يياستفاده نما

 

http://golestan.kgut.ac.ir/


 

 

کارشناسی پذیرفته شدگان مقطع 

شماره را به همراه 18k9کد  ارشد

داوطلبی وارد نمائید. مثال:شماره 

 1134521داوطلبی

 1134521189kشناسه کاربری:

 .خود را وارد کنيد کد ملي

کلیک بر روی این آیکن جهت 

 ورود به سیستم.

شگاهدان فته كرمانيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرتحص   

کد  دکتریپذیرفته شدگان مقطع 

u981 را به همراه شماره داوطلبی

وارد نمائید. مثال:شماره 

 1134521داوطلبی

 1134521u981شناسه کاربری:



 

 د.يکن ير را طيستم گلستان مراحل زيالزم است پس از ورود به س ياصلجهت ثبت نام 

 د.يجرا کنر را اير زيآموزش را انتخاب کرده و مس سربرگ

 دالوروديان جديدانشجو ير حضوريرش غيپذ                       ير حضوريرش غيپذ دانشجو 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان   سيستم جامع دانشگاهي گلستان  



 

  گردد. يان ميصفحه نما ير بر روير باال فرم زيبا انتخاب مس

 

 باشد. ير ميصورت زن مراحل به يشرح اکه در فرم ذکر شده انجام گردد. يبيد به ترتيل مراحل بايتکم

 : قسمت اول-پر کردن اطالعات دانشجو -1

صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي    سيستم جامع دانشگاهي گلستان  

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان   سيستم جامع دانشگاهي گلستان  



د اطالعات ييل و تايتکم"وارد فرمات يدر ستون عملانتخاب  کلمه يک بر روين مرحله با کليدر ا

 ح وارد گردد.يه اطالعات بصورت کامل و صحيالزم است کلد.يشو يدانشجو م "توسط يشخص

 د.يکن يمن فرم را مشاهده ياز ا ير نمونه ايدر شکل ز

 

     

 

 باشد. يم يت چند نکته ضرورين خصوص رعايدر ا

 باشد. يم يموجود در فرم ضرور يلدهايه فيوارد کردن اطالعات کل -الف

د بصورت يباشد با ير ميبصورت ز مقابل آن هاورود اطالعات که کادر  ييلدهاياطالعات ف -ب

  نگ پر گردند. يکد

 
 

 

 

 

 محل وارد کردن کد

 کدهای موجود در سیستم

از این کادر جهت محدود کردن راهنمای 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 روی آیکن 

نمایید تا بر روی صفحه نمایان گردد.سپس بر روی سطر مورد نظر کلیک 

 کد الزم درون محل قرار گیرد.

 "را انتخاب کنيد.بله "جهت تایید اطالعات گزینه

جهت بررسی صحت اطالعات وارد 

 شده بر روی این آیکن کلیک کنید.

جهت ثبت اطالعات وارد شده بر 

 روی این آیکن کلیک کنید.

جهت بازگشت به فرم پذیرش 

 غیرحضوری

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان   سيستم جامع دانشگاهي گلستان  



د با کد پر گردند استفاده يکه با ييلدهايپر کردن ف يجش براسازمان سن يچ وجه از کدهايد به هييدقت نما -ج

 د.ياستفاده کنستم يس يح داده شد از کدهايتوضبلکه مطابق آنچه در باال  دييننما

ک يکل کن يآ ين فرم بر روييد اطالعات وارد شده در پاييه اطالعات و تايپس از وارد نمودن کل -د

 يغام سبزرنگيپ يدر صورتوجود دارد به شما نشان داده شود.اطالعات وارد شده  در يد تا چنانچه اشتباهيينما

د يک کنيکل کن يآ يد بر رويبا ديافت نموديدر بر  يمبن

ن يدر ا بر   يمبن يغام سبزرنگيافت پيبا درستم ثبت گردد.يتا اطالعات شما در س

 د.يشو يکن  وارد مرحله بعديآ يک بر رويده و با کليان رسيات به پايمرحله عمل

صفحه  يبر رو قسمت دوم اطالعات دانشجون مرحله يبا انتخاب ا : قسمت دوم -پرکردن اطالعات دانشجو -2

ات و سپس ثبت د اطالعييان همانند فرم قسمت اول اقدام به تايد به دقت پر شده و در پايگردد که با يظاهر م

 د.ييستم نمايآن در س

صفحه  يدانشجو  بر رو يليالعات تحصقسمت اطن مرحله يبا انتخاب ادانشجو :  يليپر کردن اطالعات تحص-3 

د اطالعات و سپس ثبت آن در ييمانند مرحله قبل اقدام به تالدها را پر کرده و يد تمام فيباگردد که  يظاهر م

 د.ييستم نمايس

را کامل کرده و همانند مرحله قبل اقدام  ياطالعات يلدهايد فيز باين فرم نيدر ا: يثارگريپرکردن اطالعات ا-4

 د.ييستم نمايد اطالعات و سپس ثبت آن در سييبه تا

ن فرم اطالعات افراد خانواده خود را ياطالعات خانواده دانشجو: الزم است دانشجو با استفاده از ا پرکردن-5

ر اقدام به ثبت يات زين اطالعات به تعداد افراد خانواده هربار با انجام عمليوارد کردن ا يد.برايستم نمايوارد س

 د.يياطالعات الزم نما



 

 

الزم به شود. يش داده مير به شما نمايه فرم زيالعات افراد خانواده جدول اطالعات شبپس از وارد نمودن اط

است در سطر مربوطه با  يکاف ک از افراد خانوادهيا حذف اطالعات هرياز به اصالح و ين ذکر است در صورت

 .دييرات الزم نماييا حذف اقدام به تغيانتخاب اصالح و 

 د.يرا انجام ده يشده و مرحله بعد يرحضوريرش غيوارد فرم پذ کن يآ يک بر رويبا کل

 

 

کلیک بر روی این لینک جهت فعال -1

 شدن پنجره افراد خانواده.
انتخاب نوع نسبت از داخل 

 کادر کشویی

پرکردن 

مشخصات 

 فرد

 خانواده

کلیک بر روی آیکن ایجاد 

 جهت ثبت اطالعات



 ل مدارک : يارسال فا -6

وتر يکامپ يابتدا اسکن نموده و بر رو را  ير حضوريرش غياز پذيد مدارک مورد نيدانشجو بان مرحله يدر ا

 د.يي)ارسال( نما Uploadبه ر اقدام يب گفته شده در فرم زيسپس به ترتره کند.يذخ

 

 

د با يه مدارک خود را ارسال نموديکل آنکهرد.پس ازيه مدارک موجود انجام گيکل يد برايات باال بايعمل

 د.يرا انجام ده يشده و مرحله بعد يرحضوريرش غيوارد فرم پذ کن ياستفاده از آ

 خوابگاه : يتقاضا  -7

ر اقدام به ثبت در ين مرحله مطابق دستورالعمل زيخوابگاه باشد الزم است با انتخاب ا يمتقاض ييچنانچه دانشجو

 د.يخواست خود نما

 

 کلیک بر روی نام مدرک-1

 "انتخاب فايل"کلیک بر روی آیکن -2

 جهت وارد کردن مدرک مربوطه

پس از انتخاب فایل مربوط به مدرک مورد نطر -3

"وضعيت ارسال" باید منتظر شوید تا در ستون

 گردد. ارسال شدهتبديل به  ارسال نشدهحالت 

 "بله"انتخاب گزینه-1
 کلیک بر روی آیکن اصالح-2



 

 وام : يتقاضا-8

اقدام به ثبت در خواست  يه مرحله قبليشبن مرحله يوام باشد الزم است با انتخاب ا يمتقاض ييچنانچه دانشجو

 د.يخود نما

 ذ تعهد :چاپ فرم اخ-9

نت گرفته شده و به يشود که الزم است فرم مورد نظر توسط دانشجو پر يم ين مرحله وارد فرميبا انتخاب ا

 به همراه داشته باشد. يرش قطعيجهت پذاز در روز مراجعه به دانشگاه يه مدارک مورد نيهمراه بق

 چاپ فرم هاي ذيل و به همراه داشتن آن ها با ساير مدارک  -10

 
 از سامانه گلستان جهت اطالع از دروس و برنامه هفتگي جهت شرکت در کالس هاي درس 77دريافت گزارش  -11

 

فرم ها وبه همراه چاپ 

داشتن آن ها در هنگام 

 مدارک تحويل



 دانشگاه و تحويل مدارک :آموزش مراجعه به  -12

 به دانشگاه مراجعه کرده و مدارک خود را تحويل دهد. شدهاعالم*دانشجو بايد مطابق تاريخ 

که در اطالعيه شماره يک آمده است  رشته()بر اساس  يبرنامه زمان بندبر اساس حضوري  صورتبه تحويل مدارک *

  .شوديمانجام  3/7/98 لغايت 30/6/98در تاريخ هاي 

 براي دانشجويان شبانه پرداخت شهريه از طريق سیستم گلستان -12

 پرداخت هاي الکترونیکی دانشجو-شهريه-مسیر: آموزش                

 در صورت تشخيص مدير گروه در تاريخ هاي مشخص شده  حذف و اضافه  -13


