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 تصویري  راهنماي

 جدید شدگان پذیرفته غیرحضوري پذیرش و نام ثبت

 صنعتی نوشیروانی بابل  دانشگاه

در انتهاي این توضیحات خالصه و مهم حتما به قسمت 

 راهنما مراجعه شود. 
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 : توضیحات

 انتخاب: از  اعم  نوشیروانی بابلصنعتی   دانشگاه آموزشی عملیات تمام  و  حضوري غیر نام  ثبت عملیات تمام

 گلستان سیستم  طریق  از ... و تحصیل به اشتغال گواهی درخواست - مهمان درخواست - نمرات مشاهده - واحد

  .شود می انجام http://golestan.nit.ac.ir  اینترنتی نشانی به صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه

 

 شود می باز  (IE) اکسپلورر اینترنت  مرورگر طریق از فقط گلستان  سیستم

 ممکن است در پرداخت الکترونیکی دچار مشکل شوید. 10با ورژن کمتر از   (IE) اکسپلورر اینترنت  در صورت استفاده از نسخه هاي  

 رمز و کاربري  شماره اساس بر و کنید عمل  شدگان  پذیرفته دستورالعمل طبق باید غیرحضوري نام ثبت  براي سیستم این به ورود براي

 .شوید سیستم وارد عبورخود

ـ ـــنک   : همـــــم اتـ

 .نماید نام ثبت به اقدام شده اعالم زمان در باید شده پذیرفته و باشد می حضوري غیر صورت به نام ثبت و پذیرش  -1 

ي که متعاقبا هادرتاریخ  فیزیکی مدارك تحویلاحراز هویت و   برايالزم است که   غیرحضوري، نام ثبت  از  بعد   شده پذیرفته  -2

و همچنین مدارك و تعهداتی    می نماید بارگذاري    سامانهباید اصل کلیه مدارکی که در    دانشجو  .مراجعه نماید  خواهد شد اعالم  

)طبق زمان بندي مراجعه حضوري که در  و در مرحله پذیرش حضوري    کرده را چاپ    احل بعد از سامانه دانلود می کند که در مر

 ید.سایت دانشگاه اعالم خواهد شد( تحویل دانشگاه نما

 "پذیرش غیرحضوري دانشجویان جدیدالورود"هر دانشجو در ثبت نام غیر حضوري فقط مراحلی را تکمیل کند که در فرم     -3

 )که در ادامه توضیح داده شده است( قابل مشاهده براي وي می باشد. 
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 :غیرحضوري  پذیرش تصویري  راهنماي 

 : 1  مرحله

 :صنعتی نوشیروانی بابل  دانشگاه  گلستان آموزشی خدمات جامع سایت به مراجعه

 http://golestan.nit.ac.ir  صنعتی نوشیروانی بابل  دانشگاه آموزشی خدمات جامع سایت

 

 : 2 مرحله

 : وارد نمودن شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که چندین بار سعی در ورود به سامانه نمایید، در کادر پایین صفحه پیغام خطا برای شما نمایش داده  

کلیک کرده و گزینه غیرفعال کردن صفحات تنظیمات  خواهد شد، در این صورت قبل از زدن دکمه ورود، روی گزینه  

 دیگر را تیک بزنید. سپس دکمه ورود را بزنید. 

 

 

 : توضیحات

بدون  )دانشجویانی که  داوطلبیو در ادامه شماره   nit991شناسه کاربري خود ابتدا عبارت  کردن    رداو براي

خود  طبق سوابق تحصیلی پذیرش شده اند به جاي شماره داوطلبی، شماره پرونده را وارد نمایند( آزمون و صرفا 

دانشجو می باشد. به این ترتیب شما  کد ملی همان  گذرواژه .  (nit00118976562را وارد نمایید)بعنوان مثال 

 وارد صفحه اختصاصی خود خواهید شد. 

http://golestan.nit.ac.ir/
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 شروع تکمیل مراحل چند راهنمایی کلی را بیان می کنیم: قبل از 

 : در  کادرهای شبیه زیر 1

 

برای وارد کردن اطالعات محل تولد، ابتدا در کادر سمت چپ حداقل سه حرف از محل تولد را بین دو عالمت 

ال را کلیک  ( سپس عالمت سو"فریدون کنار"% تایپ کرده )به عنوان مثال %کنا% یا %فرید% برای پیداکردن  

می باشند )تصویر زیر( برای شما ظاهر    "کنا"کنیم، در این صورت لیستی از همه شهرهایی که شامل حروف  می 

 کنید تا کادر مورد نظر تکمیل گردد. شود، سپس شهر خود را از لیست انتخاب می می 

 

در پایین و    "شروع مجدد"و    "تغییراتاعمال  "و    "بررسی تغییرات"  هایدکمه یک یا چند عدد از    صفحه: در هر  2

در پایین و سمت چپ صفحه قرار دارد که هر کدام عملیات زیر را انحام   "بازگشت"سمت راست صفحه و دکمه  

 دهند: می 

کند و در صورت اشکال در کادر پایین صفحه خطاهای مربوط  : اطالعات وارد شده را چک می بررسی تغییرات

 . دهدرا با رنگ قرمز نشان می 

تغییرات ذخیره  اعمال  سامانه  در  باشند،  شده  وارد  فرمت صحیح  در  که  صورتی  در  را  شده  تکمیل  اطالعات   :

و  می  می کند  نشان  قرمز  رنگ  با  را  مربوط  خطاهای  صفحه  پایین  کادر  در  خطا،  وجود  صورت  ،  دهددر 

با رنگ سبز در پایین    "م شدعملیات با موفقیت انجا"هایی از جمله  درغیراینصورت اطالعات ذخیره شده و پیغام

 .شودصفحه نمایش داده می 

 اید. کند، گویی صفحه را مجدد باز کرده : اطالعات کلیه کادرها در آن صفحه را پاک می شروع مجدد

 شود و به صفحه قبلی بازمیگردد. : از صفحه خارج می بازگشت
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تهیه تصویر مدارک آن را توسط اسکنر  تصویر کلیه مدارک باید خوانا و در کادر مشخص و واضح باشد. برای  

کم )البته با کیفیت و خوانا(  آن را  ، حجم  حجم    کاهشاسکن نموده یا با موبایل عکس گرفته و با نرم افزارهای  

نمایید. برای تهیه تصویر توسط موبایل، مدرک را روی سطح صاف و با نور مناسب قرار داده و از باال به طوریکه  

 تصویر باشد، از آن عکس بگیرید. تمام کادر مدرک در 

 غیر قابل قبول 

  

  

 تصویر بر عکس نباشد 

 تصویر کامال در کادر باشد 

 تصویر کامال در کادر باشد و عکس از باال گرفته شود

 تصویر کامال در کادر باشد و مورب  نباشد. 



nit.ac.ir  Page 6 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

صاف گذاشته و عکس بگیرید. خوانا،  مدرک را روی سطح  تصویر واضح و خوانا باشد. 

 صاف و در کادر باشد 

 فقط مدرک مورد نظر در تصویر و در کادر مشخص باشد. 

تصویر قابل قبول، خوانا، واضح، در کادر، مستقیم و 

 فقط مدرک مورد نظر 
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باید طبق راهنما شماره موبایل خود را  صفحه زیر برای شما ظاهر خواهد شد که سامانه گلستان  به ورود از پس

از طریق همین شماره موبایل به شما   ،تایید نمایید. حتما شماره موبایل معتبری وارد نمایید چون در مراحل بعد

(، از شماره موبایل  به دالیل مخابراتی یا مسدودی پیام هادر صورتی که برای شما پیامک نیامد )  رسانی خواهد شد.اطالع

 ثل پدر یا مادر( استفاده نمایید. دیگری )م

 
 

 ورود به صفحه مراحل پذیرش 

 
 

 

 

 

 

 

 

  در این بخش شماره موبایل خود را وارد نمایید.  .1

 09113214321مثال: 

کلیک نمایید. سپس   "دریافت کد تایید"متن    روی .2

 کدی برای شماره موبایل شما  ارسال خواهد شد.
که برای شما پیامک آمده    کدی .3

 را در این کادر وارد نمایید. 

 را بزنید.   "بازگشت"دکمه   .5 را بزنید.  "تغییرات  اعمال"دکمه   .4

همچنین  توانید نسبت به تکمیل اطالعات  و  از طریق مسیر مشخص شده در تصویر می 

 ارسال مدارك الزم براي ثبت نام غیر حضوري اقدام نمایید.
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 م  دهید: انجا توضیحات و تصاویر ترتیب به  را مراحل تصویر، طبق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنما

نیز براي هر مرحله  »راهنما« در قسمت  

 راهنمایی مختصري داده شده است.

 

 مراحل پذیرش غیر حضوري 

ترتیب   به  حضوري  غیر  پذیرش  مراحل  قسمت  این  در 

گزینه   زدن  با  که  شود  می  داده  نمایش  شما  براي 

و  »انتخاب«   شوید  آن  وارد  توانید  می  مرحله  هر  در 

 اطالعات مورد نیاز هر مرحله را وارد کنید. 

که براي هر دانشجو بر حسب مختلفی دارد    مراحل    پذیرش

این م از  تعدادي  نمایش داده  شرایط وي ممکن است  راحل 

، مجددا به صفحه مراحل  و ثبت اطالعات  پس از تکمیل  شود.

پذیرش باز خواهید گشت و مرحله دیگري را می توانید شروع  

 کنید.

 

 بازگشت 

بر روي دکمه  در این صفحه نیاز به کلیک 

مه را کلیک  کنیست ولی اگر این دبازگشت« »

طی مسیري که در عکس بعدي است می   کردید با

»پذیرش غیر حضوري  صفحه  توانید دوباره به

وارد شوید.  دانشجویان جدالورود«  
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   "جدیدالورودپذیرش غیر حضوری دانشجویان "  دوباره به صفحه ورود

 

 

 

 

 

 

و در صورت کامل بودن مدارک، بسیار ساده بوده    صفحه ی قبلگانه ی    15دانشجویان عزیز توجه فرمایند که فرایند  

می باشد. توضیحات صفحات آینده صرفا برای پاسخ به سواالت احتمالی مطرح    تکمیلدر کمتر از یک ساعت قابل  

انتهای این راهنما مدارک مو د نیاز برای ثبت نام حضوری ذکر شده است. حتما قبل از ثبت نام رشده است. در 

غیرحضوری راتکمیل نمایید تا با کلیه ی مدارک برای ثبت نام حضوری در دانشگاه حاضر  حضوری مراحل ثبت نام  

در صورت نقص مدرک در روز ثبت نام با اخذ  شوید. در این صورت ثبت نام حضوری نیز به سرعت انجام خواهد شد. 

   تعهد، مهلت چند روزه به دانشجویان برای ارایه ی مدارک داده خواهد شد. 

 

 

 

و همچنین    نسبت به تکمیل اطالعاتتوانید می از طریق مسیر مشخص شده در تصویر 

 ارسال مدارك الزم براي ثبت نام غیر حضوري اقدام نمایید.
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 ثبت نام غیر حضوريشروع 

با زدن دکمه انتخاب در این مرحله  :    ( آقا شدگان پذیرفته مخصوص) وظیفه نظام وضعیت تعیین:  1مرحله

 صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود که می توانید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنید. 

 

 

 

 

 تعیین وضعیت نظام وظیفه 

و سپس دکمه اصالح را کلیک  یفه خود را در این قسمت مشخص ظوضعیت نظام و

 ( آقا)مخصوص پذیرفته شدگان  .نمائید
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  :شده پذیرفته شخصی اطالعات کمیل ت  : 2مرحله

توجه داشته باشید که تکمیل اطالعات براي فیلدهایی که قابل ویرایش می باشند،الزامی است و گزینه هایی که  

 اطالعات براي آن ها داشته باشید مقادیر پیش فرض از قبل تعیین شده دارند. نمی توانید درج 

 

 

 نام شهر -3

مه عالمت د خود را بنویسید و سپس با زدن دکمحل تولنام شهر در این جعبه 

کافیست سه حرف اول نام  کنید. انتخابسوال کد شهر ظاهر خواهد شد، آنرا 

شهر را تایپ کرده و روي عالمت سوال کلیک کنید تا نام شهر و کد شهر شما 

 ظاهر شود، ردیف مورد نظر را انتخاب کنید تا کادر تکمیل شود.

 اطالعات رشته پذیرفته شده 

 اطالعات و مشخصات رشته پذیرفته شده در این قسمت ذکر شده است.

 اطالعات شخصی پذیرفته شده -1

 .در این قسمت اطالعات شخصی خود را بطور دقیق تکمیل کنید

 عکس   ارسال )آپلود(  -2
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  10کد پستی را بصورت یک عدد -1

 رقمی و بدون فاصله وارد نمائید.

 تایید دانشجو -2

«  »بلهقسمت تایید دانشجو را بر روي گزینه 

قرار دهید و سپس براي تایید مشخصات 

وارد شده  خود بر روي »اعمال تغییرات«  

 کلیک کنید. 

 اعمال تغییرات -3

« و براي ثبت اطالعات وارد شده گزینه   بلهپس از انتخاب گزینه »

تغییرات» کنید.  اعمال  کلیک  را  انتخاب  «  از  قبل  میشود  پیشنهاد 

« را کلیک کنید تا  بررسی تغییرات« گزینه  »اعمال تغییراتگزینه  »

 موارد تکمیل نشده مشخص شود. 

در این قسمت همان شماره موبایلی که در  

 مرحله اول وارد کردید را وارد نمایید.
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اطالعات خواسته شده   در این قسمت   :شده پذیرفته وابستگان شخصی اطالعات میل تک  :3مرحله

   وارد و تایید نمایید.  را مربوط به دانشجو و وابستگان  

 

  ،« اعمال تغییراتدکمه » پس از انتخاب  شبیه صفحه قبل

می کنیم تا به صفحه مراحل  کلیک »بازگشت« دکمه روي 

 .پذیرش برگردیم و ثبت نام را ادامه دهیم

 اطالعات مربوط به تامین مخارج و شغل 

درصورتی که مخارج دانشجو توسط والدین تامین میشود الزم است که 

گزینه والدین انتخاب گردد. اگر نهاد یا سازمانی متعهد به تامین مخارج  

 دانشجو میباشد گزینه بورس باید انتخاب شود.

شجویان شاغل دان  

 این قسمت برای دانشجویانی است که شاغل می باشند. 



nit.ac.ir  Page 14 
 

  :استعالم سوابق تحصیلی : 4مرحله

)براي نودانشجویان قبولی در مقطع تحصیالت تکمیلی( و وزارت آموزش و  در این مرحله دانشجو از طریق پرتال وزارت علوم  

 پرورش )براي نودانشجویان قبولی در مقطع کارشناسی( باید استعالم سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند. 

 

 

 

 کلیک روي گزینه انتخاب 

با کلیک روي این لینک، وارد پورتال وزارت عتف  

شده و اطالعات خواسته شده  در آن پورتال را جهت  

.  کرده و کد پیگیري دریافت کنیداستعالم تکمیل   

بعد از تکمیل اطالعات قبلی در پورتال وزارت  

دریافتی را در کادر کد پیگیري   کد پیگیريعتف، 

روي لینک استعالم کلیک کنید. تایپ کرده و    
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  :ایثارگري اطالعات تکمیل   :5رحلهم 

 ) ایثارگری سابقه داشتن صورت در (

 

 

 

 

 

 

 تکمیل اطالعات ایثارگري

سابقه ایثارگری می باشید این قسمت را تکمیل و سپس برای تایید اطالعات بر روی    اگر دارای 

شبیه قسمت قبل با زدن دگمه   .کیلیک کنید تا اطالعات شما ثبت شود» اعمال تغییرات«  گزینه  

الزم است که ابتدا    ،در زمان ثبت نام حضوری  به صفحه مراحل پذیرش برمی گردیم.  "بازگشت"

 به دفتر ایثارگران دانشگاه مراجعه نمائید تا سابقه ایثارگری تایید شود 
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 :فعالیتهاي شغلی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو : 6 مرحله

در این قسمت سواالتی از عالیق شما در حوزه فرهنگی، ورزشی و ... خواهد شد که الزم است شما به همه آنها پاسخ  

این کار دکمه   براي  تا وارد صفحه زیر شوید.  "مراحل پذیرش"از صفحه    12مرحله    "انتخاب"دهید.  نمائید  را کلیک 

 

 را کلیک نمائید.  "انتخاب"نامه دکمه براي ورود به صفحه پرسش 

 باشد ظاهر خواهد شد.هاي مختلف می به دنبال آن صفحه زیر که شامل پرسش 
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گویی  باشد که الزم است دانشجو به همه آنها پاسخ دهد. پس از اتمام پاسخپرسش می چند  نامه شامل  این پرسش 

که در باالي صفحه قرار گرفته است را    "بازگشت به جدول اصلی"دکمه  روي    "اعمال تغییرات"و انتخاب دکمه  

 . کلیک نمائید
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 : دریافت فرم هاي مورد نیاز:  7مرحله  

گردد. فرمهایی که باید از طرف شما تکمیل شود ظاهر می   "انتخاب "در این مرحله با کلیک کردن روي دکمه  

الزم است که از فرمها نسخه چاپی تهیه و سپس تکمیل نمائید. تعدادي از این فرمها که نیاز به ارسال الکترونیکی  

  ( ارسال )آپلود( نمائید. الزم به ذکر6مرحله  باشد را اسکن  نموده سپس در قسمت ارسال فایل) )آپلود(آنها می 

 است که همه این فرمهاي تکمیل شده در روز ثبت نام حضوري از شما دریافت خواهد شد.  

  :دانشجو پرونده مدارك تایید و ارسال : 8مرحله

در این قسمت اسکن تمامی مدارك را تهیه کرده و هر کدام را بصورت یک فایل ارسال نمائید. بدیهی است که  
 ثبت نام حضوري دریافت خواهد گردید. اصل و تصویر مدارك اسکن شده موقع 

 .گردد ارسال ،لفای هر براي کیلوبایت 250 حداکثر حجم با jpg یا  و  jpeg،pdf فرمت با فایلها

ها الزم است که  جهت ارسال فایل را انتخاب نمایید. "الکترونیکی" باید نوع مدارك سه گزینه وجود دارد که شما  "نوع مدرك"در ستون در این قسمت 

وجود  ذکر شده  "مهلت"که در ستون در صورت آماده نبودن برخی مدارك، امکان بارگذاري در فرصتی  براي هر مدرك کلیک شود.  "ارسال"گزینه 

نسبت به آپلود کردن مدارك، پس    با تایید دانشگاه دارد. لذا اگر در مرحله ي ثبت نام غیرحضوري امکان آپلود کردن برخی مدارك وجود نداشت، حتما 

می   لغوسیستم گلستان به طور اتوماتیک کلیه ي فعالیت هاي آموزشی دانشجو را ضوري اقدام نمایید چرا که در صورت اتمام مهلت ده روزه، حاز ثبت نام  

 . کند

 

کارت   شامل  میتواند  وظیفه  نظام  مدرك 

 باشدکارت معافیت و ... پایان خدمت، 
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یک   از  بیش  شناسنامه  مثل  مدرکی  اینکه  به  توجه  با 

صفحه میباشد و به ازای هر صفحه یک فایل باید ارسال  

که   است  الزم  تا  گردد،  کرده  کلیک  ایجاد  دکمه  روی 

 بتوان صفحات بعدی را هم ارسال نمود 

 ارسال و تایید مدارك پرونده دانشجو
این صفحه ای مانند    بعد از انتخاب پیوند ارسال،

شکل باز می شود که مسیر پوشه مدارکی است که  

در این    فایل های اسکن شده در آن قرار دارد. 

روی  سپس    نموده،ه را انتخاب  فایل مربوطقسمت  

 یک می نماییم.کل" Open"گزینه 

اصالحنشانه   برای  نشانه  مداد  و  حذف  برای  ضربدر   ،

پس از اتمام ارسال  باشد.  فایل می  برای نمایشسومی  

به صفحه قبلی   "بازگشت")آپلود( با کلیک روی دکمه  

 گردیم.)صفحه ارسال مدارک( برمی 
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بعد از ارسال مدارك، صحت مدارك توسط دانشگاه بررسی می شود. شما می توانید تایید مدارك را طبق تصویر  

الزم است دانشجو تا حصول اطمینان از تایید همه  پیگیري نمایید.    "آموزشنتیجه بررسی مدارك  "از گزینه  زیر  

توجه نمایید     .کنترل نماید  نتیجه بررسی مدارك آموزشمدارك به صورت مداوم پیام هاي دانشگاه را از گزینه  

اطالعیه ثبت نام  در هر صورت باید کلیه مراحل ثبت نام غیرحضوري تا پایان مهلت پذیرش غیرحضوري )طبق  

 در سایت دانشگاه( با موفقیت خاتمه یافته باشد و بعد از این مهلت دسترسی به پذیرش نخواهید داشت.

 

در صورتی که مدرکی مشکل داشته باشد و نیاز به اصالح باشد، می توانید توضیحات دانشگاه درخصوص آن  

 رفع نمایید. مدرك را در ستون توضیحات مشاهده و موارد خواسته شده را 

 در صورتی که مدرکی تایید شده باشد، در ستون وضعیت قابل مشاهده می باشد. 
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 : )بیمه(پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی :9مرحله 

خود را پرداخت می نماید.برای این    و ثبت نام  در این مرحله دانشجو باید مبلغ ویژه خدمات جانبی)حق بیمه(

باید پرداخت از    که   کار بعد از کلیک پیوند انتخاب وارد صفحه ای می شود که اطالعات دانشجویی خود و بانکی 

 را می بیند. درگاه آن انجام گیرد 

 

براي آن   را کلیک نموده و ترمی که پرداخت "ترم محدوده نمایش جدول"بر روي عالمت سوال جلوي فیلد 

کلیک می نماییم تا وارد  "لوگوي بانک "( انتخاب می نماییم.سپس روي 99-400م می دهیم)نیمسال اول انجا

 رفع می گردد(. 3درگاه پرداخت شویم) در این حالت خطایی را نشان می دهد که با انجام عملیات صفحه 
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مشخص شده انجام گیرد.قبل از انجام این مرحله حتما رمز    "زمان"توجه داشته باشید عملیات پرداخت باید در 

کارت خود را)هر کارتی که به شبکه شتاب متصل باشد و بتوانید از طریق آن پرداخت را انجام )پویا( دوم 

همان بانک فعال نمایید.اطالعات خواسته شده که روي کارت است را جلوي هر   ATMدهید(از طریق دستگاه  

کد  "استفاده کنید( و  "صفحه کلید مجازي"کدام از گزینه ها وارد نمایید)سعی نمایید براي ورود اطالعات از 

داشته   توجه را کلیک نمایید. "پرداخت"و دکمه  نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد نموده "منیتیا

باشید که بعد از پرداخت پیامی نمایش داده می شود که عملیات با موفقیت انجام پذیرفت و رسید مربوطه که  

 از طرف بانک ارسال می گردد را در قالب فایلی براي خود ذخیره نمایید. 

 ارتقا دهید.   10در صورت عدم امکان پرداخت، اینترنت اکسپلورر خود را به ورژن باالي 
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 : اتمام پذیرش غیرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو :  10مرحله 

تایید آنها توسط دانشگاه می توانید اتمام پذیرش  در صورت بعد از اتمام همه مراحل قبل و بارگذاري همه ي مدارك و  

 پذیرش غیرحضوري شما در این دانشگاه فقط بعد از اتمام موفق این مرحله تکمیل می شود. غیرحضوري را بزنید.

توجه نمایید در هر صورت باید کلیه مراحل ثبت نام غیرحضوري تا پایان مهلت پذیرش غیرحضوري )طبق اطالعیه ثبت نام در  

 به پذیرش نخواهید داشت.سایت دانشگاه( با موفقیت خاتمه یافته باشد و بعد از این مهلت دسترسی 

پیداست، مرحله  این  نام  از  که  گونه  روي    همان  کلیک  از  بعد  دکمه    "انتخاب"دانشجو  روي  کلیک   "بلی"و 

 به هیچ عنوان توسط دانشجو قابل تغییر نمی باشد. اطالعات تمام مراحل گذرانده شده را تائید می کند و 

 

در این صفحه می توان با کلیک   مشخصات کامل دانشجو را نمایش می دهد."بلی"بالفاصله بعد از کلیک دکمه 

این عملیات در سامانه گلستان گزارش  [ نمود. )ذخیره(مشخصات را چاپ"آماده سازي جهت چاپ"دکمه 

 ]باشدمی  1800شماره 
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 را انتخاب می نمائیم." Print"زیر منوي " File"از منوي حال از پنجره ظاهر شده  

 

و در صورت عدم وجود چاپگر آن را بصورت یک فایل ذخیره  مورد نظر را انتخاب  چاپگردر پنجره ظاهر شده  می توان 

 نمود. 
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 : چاپ گواهی پذیرش غیر حضوري دانشجو : 11مرحله 

انجام داده،را اجرا )مشخصات دانشجو( "13مرحله  "دانشجو باید از این صفحه مانند مواردي که جهت چاپ 

نماید.چاپ صفحات مشخصات دانشجو و گواهی پذیرش غیر حضوري که از سیستم گرفته می شود،باید در  

این عملیات در سامانه گلستان  [ زمان مراجعه حضوري و تحویل مدارك فیزیکی،تحویل دانشگاه شوند.

 ]باشدمی  260گزارش شماره 

 

گواهی   چاپ  و  حضوري  غیر  پذیرش  اتمام  از  بعد  باشید  داشته  کاربري  توجه  شماره  به  شناسه 

 تغییر می یابد. دانشجویی

بعد از دریافت پیامک تکمیل پذیرش غیرحضوري طبق راهنماي  :  12مرحله 

 زیر شهریه خود را به صورت الکترونیکی در سامانه گلستان پرداخت نمایید. 
پرداخت "گزینه  – شهریه  –وارد سامانه گلستان شده. در منوي آموزش  کاربري: شماره دانشجویی و رمز: کد ملیبا شناسه 

 را باز کرده و سپس در کادر مبلغ پرداختی، مبلغی که در اطالعیه ذکر شده را وارد کرده و پرداخت نمایند.  "الکترونیکی شهریه
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 توضیحات خالصه و مهم:

 به همراه داشته باشید: را ك زیر از سایت گلستان رامدحتما  تاریخ ثبت نام حضوريدر 

 

( را چاپ 1800و  260شامل فرم هاي تعهد و فرم غیرحضوري دریافت کرده اید )ی که حین ثبت نام کلیه مدارک 

 کرده و در پذیرش حضوري به دانشگاه تحویل دهید. 

مبلغی که در اطالعیه ذکر شده 

مبلغ "را به ریال در کادر 

وارد کرده و سپس   "پرداختی

 پرداخت نمایید. 

جهت باز شدن صفحه پرداخت 

 کلیک نمایید  بانک روي نماد 
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   چگونگی عملیات ثبت فرم های تعهد الکترونیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد به تعداد فرم هاي -3

الکترونیکی که براي ثبت نام 

شما تهیه شده، ردیف فرم تعهد 

 دیده می شود.

براي دیدن فرم هاي تعهد -4

 الکترونیکی، بر روي آیکون

 ذره بین کلیک نمایید.

1 

براي ثبت تعهدات -2

الکترونیکی بر روي 

 نمایید. گزینه کلیک

پس از مطالعه متن تعهد نامه و -5

اطالع از محتواي آن، دکمه تایید را 

 کلیک نمایید.

کلیک بر روي -6

 دکمه بازگشت
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در صورت عدم تایید فرم تعهد، وضعیت -7

فرم به صورت 


