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 برايبايست (مي الزم است مراحل زير را به ترتيب انجام دهيدثبت نام غيرحضوري گرامي، جهت انجام  پذيرفته شدگان

  :استفاده شود))  edgeو غير از  ١١ترجيحاٌ باالتر  و٩( نسخه Internet Explorerاز مرورگر م الكترونيكي صرفاً انجام ثبت نا

 

 

 
  پس از اين مرحله و ارسال كد نمايشي خواسته شده از كاربر، مطابق شكل زير وارد صفحهLogin شويد. در اين مي

 براي شناسه كاربري و گذرواژه استفاده نماييد. بت ناممندرج در آگهي ث هايكتراكارصفحه از 

  

 

 وارد شدن به سايت گلستان به آدرس:-١

http://golestan.kntu.ac.ir 

 كليلك بر روي گزينه -٢

 " ورود به سيستم"  

مطابق مندرجات آگهي  -١
 ثبت نام  اقدام شود.

 

مطابق مندرجات آگهي ثبت  -٢
 نام  اقدام شود.

 

كليلك بر روي اين آيكون  -٣
 جهت ورود به سيستم
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  ارد منوي پذيرش غير حضوري شويد:به ترتيب زير ودر اين مرحله  

   "غيرحضوري دانشجويان جديدالورودپذيرش "                    "پذيرش غيرحضوري"                        نام  ثبت

  

  

سير باال فرم شجو كليه مراحل ثبت نام را با توجه به  با انتخاب م ست دان صفحه نمايان مي گردد. الزم ا اهاي راهنمزير بر روي 
   ) وارد مرحله بعدي شود.اعمال تغييراتييد هر مرحله (سيستم تكميل و پس از تأ

   به موارد زير توجه نمايد:ت نام بدانشجو مي بايست در تكميل مراحل ث
حه ، پنجره زير بر روي صفعملياتدر اين مرحله با كليك بر روي كلمه انتخاب در ستون  ::تعيين وضعيت نظام وظيفه *

  بايست دانشجو طبق دستور گفته شده اقدام به ثبت وضعيت نظام وظيفه نمايد.ظاهر مي گردد كه مي
 

 

نظام وظيفه معافيت تحصيلي، برگه اعزام به خدمت و درحال انجام به خدمت وضعيت نشجويان ذكور كه داراي دابراي 

   استفاده شود. مشمول هستند از گزينه

كارت پايان خدمت، انواع كارت معافيت و متعهدين خدمت به سازمان براي دانشجويان مؤنث و افراد ذكوري كه داراي 

  استفاده شود. غير مشمولها مي باشند از گزينه 

 كادر كشويي داخلانتخاب نوع وضعيت از  -١

 كليك بر روي اين آيكون  -٣

 "اصالح"كليك بر روي آيكون  -٢ جهت بستن پنجره

 جهت ثبت در سيستم
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از با خطاي ورود مواجه شديد ه  ژپس از درج شناسه كاربري و گذروا براي ورود به سيستم درصورتيكه 
انتخاب شود و عبارت غيرفعال كردن صفحات ديگر تنضيمات انتخاب شده و سمت راست صفحه گزينه 

  اقدام گردد. ورود به سيستم در خصوص سپس 

 رعايتبا  نموده ( نياز پذيرش غيرحضوري را ابتدا اسكن در اين مرحله دانشجو بايد مدارك مورد  ارسال فايل مدارك **

م در فر  شده گفتهسپس به ترتيب  كامپيوتر ذخيره نمايد وو بر روي )  ٤٠٠  kb و حداكثر حجم ٢٠٠  kb حجم حداقلو  وضوح
 آنها نمايد. Uploadاقدام به زير 

  

  

  
  

ـــيح عمليات  باال بايد براي كليه مدارك موجود در جدول انجام گيرد . پس از انكه كليه مدارك الزم خود را به ترتيبي كه توض

  حل بعدي را دنبال كنيد.اغير حضوري شده و مر پذيرشوارد فرم   آيكون  ا استفاده از داده شده ارسال نموديد ب
  

شتيد ابتدا بايد مدرك مورد نظر را از داخل جدول  نكته: صد حذف مدرك را دا شتباهي رخ داد و ق سال مدارك ا چنانچه در ار

  ن مدرك را حذف نماييد.آ بر روي ايكون ك ده و سپس با كليوانتخاب نم
  

مرحله اول پذيرش با توجه به مدارك بارگذاري شده صورت مي گيرد و لذا بارگذاري مدارك به صورت دقيق، مطابق  توجه: *

در صورت مخدوش، . استبا موارد اعالم شده، مرتبط با موضوع خواسته شده و همچنين خوانا بودن مدرك بسيار ضروري 

پذيرش انجام نخواهد شد و عواقب تائيد بودن مدرك بارگذاري شده، غير قابل قبول نامربوط و يا 

 هــاي  كليــك بــر روي آيكــوناز طريــق اقــدام
جهـت وارد كــردن آدرس  "ارســال" و "ذخيـره"

 .و ارسال آن مدرك اسكن شده
ــالي مي ــدارك ارس ــت م ــا فرم ــت ب  jpgبايس

 باشد.
 ــات وپــس از ارســال  مــدرك، در ســتون عملي

ـــا ـــاي  ب ـــون ه ـــتفاده از آيك ـــالح"اس و  "اص
ــذف" ــا حــذف "ح ــان مشــاهده، اصــالح و ي ، امك

 مدارك وجود خواهد داشت.
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. تأكيد مي گردد، مدارك بارگذاري شده مي بايست دقيقاً ناشي از آن بر عهده پذيرفته شده مي باشد

  منطبق با موارد خواسته شده، به صورت واضح و خوانا باشد.

ير مدرك بارگذاري شده را مشاهده نموده و از صحت و ضروري است دانشجو، در هر مرحله قبل از ارسال مدرك، تصو
  كيفيت تصوير ارسالي اطمينان حاصل نمايد.

و پس از بررسي توسط كارشناسان  قرار دارد "عدم تائيد"اري شده در حالت اوليه وضعيت كليه مدارك بارگذ :مهم *

د فته شدگان موظف مي باشننماييد پذيربه حالت نهايي تائيد و يا عدم تاييد با ذكر علت ، تغيير خواهد يافت. توجه 

وضعيت تاييد مدارك خود را كنترل و پيگيري نموده و در صورت مشاهده عدم تاييد مدرك با  مسير  زير با استفاده از 

  ذكر شده نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.توجه به داليل 

  )١٦٣٧٠پردازش(آموزش/ دانشجو/ پذيرش غيرحضوري/ آخرين وضعيت دانشجو در پذيرش غيرحضوري       

  

  .هريه مي باشندانشجوياني است كه مشمول پرداخت شاين مرحله مربوط به د  مرحله پرداخت شهريه  ***
بايد پذيرش را از دانشجويان دوره روزانه  باشد، ميدانشجويان قابل مشاهده  كليه براي كه اين مرحلهتوجه به آن  با (

  )مرحله بعدي دنبال كنند.

  

 كارت داراي كاربراســت الزم براي انجام پيش پرداخت شــهريه به روش الكترونيكي  :پرداخت به روش الكترونيكي

شته باشد. ضمناً كارت مورد ثابتشهريه  مبلغشتاب بوده و حداقل به اندازه  د دوم، ك زنظر بايد داراي رم موجودي دا

ضا خو تاري cvv2 چهاررقمي صورتي ء انق شد. در صه هاي ككبا شخ سي نداريد مي توانيد با اه به اين م ستر رت خود د

ساير خدمات عمليات تعيين رم سمت  ستگاههاي خودپرداز در ق دوم ز رمدوم را انتخاب نموده و ز مراجعه به يكي از د

خ رياو ت cvv كد چهار رقمي آندوم دستگاه به شما رسيدي خواهد داد كه در  زخود را تعيين نماييد پس از تعيين رم

   .ثبت شده است آن ءانقضا

با انتخاب مرحله  اطالعاتپس از دريافت  ياز كارت، حال مي توانيد در فرم پذيرش غيرحضـــوري  پرداخت "موردن

  )دنمايي صفحه بعد توجهبه شكل (وارد فرم پرداخت الكترونيكي گرديد.  "الكترونيكي پيش پرداخت شهريه

  : ييدنما دقّت مربوطهكون بانك ملي وارد سامانه پرداخت الكترونيكي مي شويد. به شكل هاي آيبا كليك بر روي 
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 غد مبلييأوارد صفحه ت "پرداخت"كون آيموردنياز با كليك بر روي  اطالعاتپس از وارد نمودن كليه  باالشكل مطابق 
   ش داده مي شود:صفحه حاوي جواب بانك به شما همانند شكل زير نماي نآييد أاختي مي گرديد كه با تپرد
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ترونيكي پرداخت الك"د شكل صفحه قبل پيغام نهمان رددالكترونيكي با موفقيت انجام گصورتيكه عمليات پرداخت در 
 براي انجام پرداخت الكترونيكي با رفع مشكلي نماييد، در غير اينصورت بايد مجدداً حظه ميالرا م "ا موفقيت انجام شدب
 "بازگشت به سيستم گلستان"يكون آاييد. در هرصورت با كليك بر روي نم تالششده است،  اعالمه از طرف بانك ك

ابل مشاهده بانك ق خخر با عنوان پاسآشويد كه در جدول پايين فرم، ستون  فحه پرداخت الكترونيكي گلستان ميوارد ص
   .مي باشد

  

  وارد مرحله بعدي شويد.   ر روي آيكونك بي با موفقيت انجام شد با كليكه پرداخت الكترونيك پس از اين

  چاپ فرم گواهي پذيرش اينترنتي دانشجو: ****

دانشجو وارد فرم گواهي پذيرش  دباش خرين مرحله از مراحل انجام پذيرش غيرحضوري ميآدر اين مرحله كه 

يكونآهمانند مرحله قبل بايد ابتدا از راي پرينت اين فرم خواهد شد و ب )٢٦٠شماره  گزارش( غير حضوري

 دستور File ماده گردد. سپس در پنجره فعال شده از منويآتا صفحه براي چاپ  استفاده نمود 

Print اب نموده و در پنجرهرا انتخ Print نظر اقدام به چاپ فرم نمود با انتخاب پرينتر مورد 

لب مندرج در گواهي پذيرش است دانشجو با مطالعه مطا الزمدر اينجا پذيرش غيرحضوري دانشجو پايان يافته و  

 .مراجعه نمايدمربوطه  دانشكدهبه  نهاييجهت پذيرش زمان مقرر در  الزمي و آماده سازي مدارك رغيرحضو



 
٧ 

شده در زير، از وضعيت  اعالم، از طريق منوي غيرحضوريپذيرفته شدگان مي بايست پس از اتمام فرايند پذيرش  

 )هايين پذيرشو  حضوريمراجعه (تحويل مدارك تأييد و يا عدم تأييد مدارك الكترونيكي خود تا پيش از شروع مرحله 

  و نسبت به رفع نقص و تكميل مدارك خود اقدام نمايند.مطلع 

  )١٦٣٧٠پردازش(آموزش/ دانشجو/ پذيرش غيرحضوري/ آخرين وضعيت دانشجو در پذيرش غيرحضوري 

  بايست  قرار مي گيرد ، مي "ييد شدهتأ"نها در حالت براي آ " مداركوضعيت تأييد نسخه الكترونيكي "كليه افرادي كه
روز مقرر به آموزش دانشكده مراجعه  در آگهي مندرج در تارنماي هر دانشكده درمطابق جدول زمان بندي اعالم شده 

و اعالم شده در اطالعيه را اري ذرك بارگااصل مدحضوري به دانشكده در روز مراجعه دانشجويان ضروري است  .نمايند
 اشند. به همراه داشته ب

يست اقرار مي گيرد، مي ب "مشروط"نها در حالت آبراي " يد نسخه الكترونيكي مداركوضعيت تأي "كليه افرادي كه 
 براي اين اقدام نمايند.از مسير ذيل مشكل در اسرع وقت تا پيش از شروع مرحله تحويل مدارك نسبت به رفع 
   خواهد شد.دسته افراد نوع مدرك و مشكل مربوط به آن در صفحه مذكور اعالم 

  ارسال و تاييد مدارك پرونده دانشجو  - ١٨٠٩٠مراجعه به پردازش 

  ١٨٠٩٠پردازش  >-مدارك  >-مشخصات دانشجو  >-دانشجو  >-آموزش  >-منوي اصلي 

  
 

در مهلت مقرر، پذيرش نهايي انجام نخواهد نامي مدارك ثبت شايان ذكر است درصورت عدم رفع مشكل 
  .شد و مسئوليت عواقب ناشي از آن تماماً به عهده شخص پذيرفته شده خواهد بود

  

  

  

  


