
ورودي جدیدان یدانشجوپذیرش غیر حضورييریآموزش تصو
پیشرفتهيو فناوریصنعتیلیالت تکمیدانشگاه تحص

الزم به ذکر است پس از تکمیل ثبت نام غیرحضوري به صورت آنالین دانشجویان ملزم به ارسال مدارك بر 
12/07/1401تا تاریخ 02/07/1401از تاریخ مدارك تحویل طبق اطالعیه شماره یک می باشند. در صورت عدم 

ثبت نام دانشجو کان لم یکن تلقی می شود.

http://golestan.kgut.ac.ir

د.یک کنیستم کلیدکمه ورود به سيبر رو
ن صفحه یدر ا.دیشویمloginر وارد صفحه یخواسته شده از کاربر ، مطابق شکل زیشین مرحله و ارسال کد نمایاپس از

يبرایاز کد ملو يشناسه کاربريبرایبه همراه شماره داوطلبk011از کارکترپذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 
د.ییه استفاده نماگذرواژ



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 

11k0کد کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان مقطع 

به همراه شماره داوطلبی وارد نمائید. را
1134521مثال:شماره داوطلبی

113452111k0شناسه کاربري:

.خود را وارد کنیدکد ملی

کلیک بر روي این آیکن جهت 
ورود به سیستم.

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانگلستانسیستم جامع دانشگاھي 

شگاهدان یالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ تحص
كرمان



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

باشد.یمر ین مراحل به صورت زیشرح اکه در فرم ذکر شده انجام گردد.یبید به ترتیل مراحل بایتکم
تعیین وضعیت نظام وظیفه- 1

آیکن اصالح را کلیک نماییدو سپس بر روي کلمه  انتخاب کلیک و وضعیت نظام وظیفه خود را انتخاب کرده 

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتھ كرمانسیستم جامع دانشگاھي گلستان

گزینه -1
انتخاب 
کلیک 
وضعیت نظام وظیفه را انتخاب و بر روي -2کرده 

آیکن اصالح کلیک نمایید.



وارد ات یدر ستون عملانتخاب کلمهيک بر روین مرحله با کلیدر ا: قسمت اول-دانشجوپر کردن اطالعات -2
ح وارد گردد.یه اطالعات بصورت کامل و صحیالزم است کلد.یشویدانشجو م"توسطید اطالعات شخصییل و تایتکم"فرم

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
نگ پر گردند. ید بصورت کدیباشد بایر میبصورت زمقابل آن هاورود اطالعات که کادر ییلدهایاطالعات ف-ب

بلکه دیید با کد پر گردند استفاده ننمایکه باییلدهایپر کردن فيجش براسازمان سنيچ وجه از کدهاید به هییدقت نما-ج
د.یستم استفاده کنیسيح داده شد از کدهایتوضمطابق آنچه در باال 

د تا ییک نمایکلکن یآين فرم بر روییاطالعات وارد شده در پادییه اطالعات و تایپس از وارد نمودن کل- د
بر یمبنیغام سبزرنگیپیدر صورتوجود دارد به شما نشان داده شود.اطالعات وارد شده دریچنانچه اشتباه

ستم ید تا اطالعات شما در سیک کنیکلکن یآيد بر رویبادیافت نمودیدر

ک بر یده و با کلیان رسیات به پاین مرحله عملیدر ابر  یمبنیسبزرنگغام یافت پیبا درثبت گردد.
د.یشويکن  وارد مرحله بعدیآيرو
گردد که یصفحه ظاهر ميبر روقسمت دوم اطالعات دانشجون مرحله یبا انتخاب ا:قسمت دوم-اطالعات دانشجو - 3
د.ییستم نمایات و سپس ثبت آن در سد اطالعییاقدام به تاان همانند فرم قسمت اول ید به دقت پر شده و در پایبا

یصفحه ظاهر ميدانشجو  بر رویلیالعات تحصقسمت اطن مرحله یبا انتخاب ا:استعالم سوابق تحصیلی دانشجو-4
د.یینماستم ید اطالعات و سپس ثبت آن در سییلدها را پر کرده و مانند مرحله قبل اقدام به تاید تمام فیباگردد که 

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 

کلیک نموده تا کدها به همراه نام آن ها دو حرف اول نام مورد نظر را وارد نموده و سپس روي آیکن 
محل قرار گیرد.بر روي صفحه نمایان گردد.سپس بر روي سطر مورد نظر کلیک نمایید تا کد الزم درون

کنید.را انتخاب"بله"جهت تایید اطالعات گزینه

جهت بررسی صحت اطالعات وارد 
.کنیدشده بر روي این آیکن کلیک

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

پذیرش جهت بازگشت به فرم 
غیرحضوري

پیشرفتھ كرماندانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوريسیستم جامع دانشگاھي گلستان



د اطالعات و ییرا کامل کرده و همانند مرحله قبل اقدام به تایاطالعاتيلدهاید فیز باین فرم نیدر ا:يثارگریاطالعات ا-5
د.ییستم نمایسپس ثبت آن در س

يد.برایستم نماین فرم اطالعات افراد خانواده خود را وارد سی: الزم است دانشجو با استفاده از ااطالعات خانواده دانشجو- 6
.دییر اقدام به ثبت اطالعات الزم نمایات زین اطالعات به تعداد افراد خانواده هربار با انجام عملیاوارد کردن 

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

.دیینمارات الزم ییبه تغ

کلیک بر روي این لینک جهت فعال شدن پنجره افراد خانواده.-1 کشوییانتخاب نوع نسبت از داخل کادر

پرکردن 
مشخصات 

فرد 
خانواده

اطالعاتکلیک بر روي آیکن ایجاد جهت ثبت

با کلیک بر روي لینک وارد صفحه استعالم مدرك تحصیلی شده -1
اطالعات خواسته شده را تکمیل و بر روي صدور کد رهگیري کلیک 

نمایید و کد رهگیري صادر می شود کد رهگیري را در این قسمت وارد کرده و روي استعالم سوابق -2
تحصیلی کلیک نمایید



(معرفین دانشجو، 10تا 7به همین ترتیب مراحل شده ويرحضوریرش غیوارد فرم پذکن یآيک بر رویبا کل
را انجام دهید.فعالیت هاي شغلی اجتماعی و فرهنگی دانشجو، سفرهاي خارجی دانشجو، فرم اخذ تعهد)

يابتدا اسکن نموده و بر رورا ير حضوریرش غیاز پذید مدارك مورد نین مرحله دانشجو بایدر ال مدارك : یارسال فا-11
د.یی(ارسال) نماUploadبه ر اقدام یب گفته شده در فرم زیسپس به ترتره کند.یوتر ذخیکامپ

کن ید با استفاده از آیه مدارك خود را ارسال نمودیکلآنکهرد.پس ازیه مدارك موجود انجام گیکليد برایات باال بایعمل

د.یرا انجام دهيشده و مرحله بعديرحضوریرش غیوارد فرم پذ

کلیک بر روي نام مدرك-1

مربوطهجهت وارد کردن مدرك"انتخاب فایل"کلیک بر روي آیکن -2

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



ر ین مرحله مطابق دستورالعمل زیخوابگاه باشد الزم است با انتخاب ایمتقاضییچنانچه دانشجوخوابگاه :يتقاضا-12
د.یاقدام به ثبت در خواست خود نما

ن یباشد الزم است با انتخاب او بیمه تکمیلی وام یمتقاضییچنانچه دانشجو:و بیمه تکمیلی دانشوام يتقاضا-14و13
د.یاقدام به ثبت در خواست خود نمایه مرحله قبلیشبمرحله 

م زیر می شویدبا انتخاب این مرحله وارد فرفرهنگی:و سنجش توانمندي هاو عالئق، معاونت پایش - 15

آن ها با سایر مدارك ارسال:چاپ فرم هاي ذیل- 17و 16
شده را چاپ نمایدو الزم است به همراه سایر قادر خواهد بود کلیه اطالعات وارد 16در صورتی که دانشجو کلیه مراحل را انجام داده با انتخاب مرحله

مدارك ارسال نماید.

به از سامانه گلستان جهت اطالع از دروس و برنامه هفتگی جهت شرکت در کالس هاي درس77دریافت گزارش - 18
02/07/1401حضوري از تاریخ صورت 

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

و ارسال آن چاپ فرم ها 
ها با سایر مدارك

گزینه انتخاب کلیک کرده وارد فرم شده و -1
به بایستی به سواالت پاسخ داده  شود

و بعد از پاسخ به سوالت گزینه پایان-2
پاسخگویی کلیک نمایید.



از ثبت ناماطالعیه دانشجو بایستی تمامی مدارکی را که بارگذاري کرده به انضمام مدارك برطبق مدارك:تحویل اصل -19
دانشگاه نماید.اموزش همزمان با شروع کالسها تحویل اداره12/07/1401تا تاریخ 02/07/1401تاریخ 

براي دانشجویان شبانهپرداخت شهریه از طریق سیستم گلستان- 20
پرداخت هاي الکترونیکی دانشجو-شهریه- مسیر: آموزش

است.25/07/1401آخرین مهلت پرداخت شهریه و ثبت نهایی دروس تاریخ 
اضافه ي یابراي دانشجویان ورودي جدید، انتخاب واحد به صورت گروهی صورت گرفته است . در صورت نیاز به حذف -21

از طریق مسیر در سامانه گلستان 04/07/1401تا تاریخ الزم است دانشجو یان  دروس پس از مشورت با مدیر گروه مربوطه، 
انجام دهند:را دروساضافهیاحذف زیر 

کلیکراآموزشیمشکالتبررسیدرخواستگزینهمنوهالیستازوانتخابراخدمتپیشخوانسربرگ
.شودبازدرخواستصفحهتاکنیدکلیکراجدیددرخواستلینکسپس.نمایید

وشماره درس را وارد نموده وکنیدانتخابراحذف و اضافه درسدرخواستها،لیستازوکلیکرادرخواستنوع
را کلیک نماییداعمال تغییرات

و به کارتابل مدیر گروه ارجاع داده شود .تا درخواست تایید شده نماییدکلیکرويبراصلیصفحهبهبازگشتپس از

نکات قابل توجه

قرار خواهد داشت و پس ازبررسی عدم بررسی وضعیت کلیه مدارك پس از بارگذاري و ارسال توسط دانشجو، در حالت اولیه 
با ذکر دلیل تغییر خواهد یافت.عدم تایید و یا تاییدتوسط کارشناسان به حالت نهایی 

بررسی مدارك بارگذاري شده در صورت کامل بودن مدارك، پیامک پذیرش نهایی به شماره همراه ثبت شده بعد از -1
دانشجو در سامانه گلستان  ارسال خواهد شد

در صورت هرگونه ایراد در مدارك، از طریق پیامک به شما اطالع داده خواهد شد و الزم است پس از رفع ایراد منتظر -2
باشیدپیامک پذیرش نهایی

مدارك تمامی اصل تحویلبراي آنکه دانشجو پذیرش قطعی شده و دانشجوي رسمی دانشگاه باشد تنها با 
(باالخص اصل مدرك یا گواهی موقت کارشناسی) دانشجوي دانشگاه محسوب می شود.

در امتحانات دانشجویانی که اصل مدرك یا گواهی موقت مقطع کارشناسی خود را ارسال ننمایند از شرکت آن ها 
جلوگیري به عمل خواهد آمد و دانشجوي دانشگاه محسوب نمی شوند

در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد دانشجو حقایق را کتمان نموده و اطالعات غلطی 
وم خواهد شد.ارائه نموده است و واجد شرایط نمی باشد قبولی وي باطل و مطابق مقرارات از ادامه تحصیل محر


