
 بسمه تعالی

 همانراهنمای ثبت نام دانشجویان م

 1398دوره تابستان سال 

 

در دانشگاه صنعتی خواجه  تابستان همانیا چند واحد درسی را به عنوان م دانشجویانی که قصد دارند یک

برای اخذ  ،توانند طبق مراحل ذیلنصیرالدین طوسی اخذ نمایند، برابر مقررات و در بازه زمانی تعیین شده می

نام تا در حین ثبت گرددشود پیش از اقدام به ثبت نام، مدارک مورد نیاز تهیه درس اقدام نمایند. توصیه می

این راهنما جهت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان الزم به توضیح است،   .بوجود نیاید یمشکل

دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای از سایر دانشگاه ها تنظیم شده است، لذا 

طبق روال ترم می بایست  و نیازی به دنبال کردن این راهنما نخواهند داشت ثبت نام در ترم تابستان

 .مراجعه نمایند در سیستم گلستان به منوی ثبت نام اصلی ،های عادی

 

 مدارک مورد نیاز:

 JPGبا فرمت  3×4اسکن یک قطعه عکس  -1

 JPGبا فرمت   (کیلو بایت 250کن فرم معرفی نامه دانشگاه مبداء)حداکثر اس -2

 کارت بانکی عضو شبکه شتاب دارای رمز دوم جهت پرداخت الکترونیکی  -3

 

 مراحل ثبت نام:

آموزشی گلستان به آدرس  سیستمبه صفحه اصلی  Internet Explorerاز طریق مرورگر  -1

https://golestan.kntu.ac.ir  (1)شکل کلیک نمائید. "ورود به سیستم"وارد شوید و بر روی دکمه 

 
 

https://golestan.kntu.ac.ir/


کلیک  "ارسال"، کد امنیتی خواسته شده را در کادر وارد نمائید و بر روی دکمه با ورود به صفحه بعد -2

  (2)شکل نمائید.

 
 

کلیک  "ورود"و سپس بر روی دکمه  "متقاضی مهمانی" شود، ابتدا بر روی پیوندای که باز میدر صفحه -3

 (3)شکل شماره نمائید.

 

 

ثبت مشخصات اولیه " ← "پذیرش مهمان" ← "دانشجو"ی پس از ورود به صفحه جدید، به گزینه -4

 (4)شکل  وارد شوید. "دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه

 



 

ثبت موقت مشخصات "اطالعات خواسته شده را با دقت تکمیل نموده و بر روی گزینه در صفحه باز شده،  -5

ثبت با موفقیت "کلیک نمایید. در صورتی که اطالعات درخواستی را درست تکمیل کرده باشید پیغام  "متقاضی

ثبت "کرد، در غیراینصورت نسبت به برطرف نمودن خطا اقدام نموده و مجداً گزینهرا مالحظه خواهید  "انجام شد

را از باالی صفحه  "خروج"جهت تکمیل مراحل بعد، گزینه  در ادامه نمایید.را کلیک  "موقت مشخصات متقاضی

در قسمت شماره شناسنامه و کد  ،الزم به توضیح است که دانشجویان غیرایرانی انتخاب و از سیستم خارج شوید.

 (5)شکل شماره شماره گذرنامه خود را وارد نمایند.  ملی،

 

 



ای که در مرحله ستان، از شناسه کاربری و گذرواژهدر این مرحله برای ورود مجدد به سیستم آموزشی گل -6

(6)شکل شماره  .اید استفاده و گزینه ورود را انتخاب نمائیدقیل تعریف کرده

 

 

پذیرش غیر حضوری " ← "پذیرش مهمان" ← "دانشجو"پس از ورود به سیستم، با دنبال کردن مسیر،  -7

 (7)شکل شماره  تکمیل ادامه ثبت نام خود اقدام نمائید. ، نسبت به"دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه

 

 



)شکل  را از روی صفحه باز شده انتخاب نمائید. مرحله یکدر ادامه جهت تکمیل و تائید اطالعات خود،  -8

(8شماره 

 

 

حالت  انتهای صفحه در را در "وضعیت تائید متقاضی"در صفحه جدید، پس از تکمیل اطالعات، گزینه  -9

 (9)شکل شماره   نمائید. "اعمال تغییرات"قرار داده و  "رده را تائید می نمایماطالعات وا"

 

پذیرش غیر حضوری دانشجویان " ← "پذیرش مهمان" ← "دانشجو"با دنبال کردن مسیر، ادامه در  -10

فرم معرفی دروس که از  ، نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی2انتخاب مرحله  و، "متقاضی مهمان در این دانشگاه

. کیلو بایت بیشتر باشد 250الزم به توضیح است حجم فایل ارسالی نباید از  .شوداقدام  شدهدانشگاه مبداء اخذ 

 (10)شکل شماره 



 

 

باشد. لذا در این مرحله نیاز به هیچ گونه می مدیریتپس از این مرحله، ادامه روند ثبت نام، منوط به تائید  -11

، در صورت کاری بعد روز اداریپایان ساعت  تا حداکثر مدیریتتماس یا مراجعه ای به دانشگاه نمی باشد و تائید 

 صحت مدارک بارگذاری شده انجام خواهد شد.

 "پذیرش مهمان" ← "دانشجو"با دنبال کردن مسیر،  در مرحله بعد،، مدیریتپس از تائید ثبت نام توسط   -12

، نسبت به ثبت نام و 3انتخاب مرحله  و، "پذیرش غیر حضوری دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه" ←

الزم به توضیح است،  .شودواحد حتماً توجه  6 ، به تداخل دروس و سقفحد اقدام نمائید. در انتخاب واحداخذ وا

 (11)شکل شماره . مسئولیت انتخاب دروس مغایر با فرم مهمانی بر عهده دانشجو خواهد بود

 



)شکل شماره ، دروس درخواستی خود را انتخاب نموده و اعمال تغییرات نمائید.حله ثبت نام اصلیدر مر -13

12) 

 

 مهم ـحیـوضـت

حضوری، به صورت الکترونیکی نیز ارائه خواهد شد. لذا در صورتی که برخی از دروس ارائه شده، عالوه بر شیوه 

افراد ثبت نام شده در این دوره از سوی  تعداد ثبت نام شدگان در دوره الکترونیکی به حد نصاب نرسد، کلیه

ه در شیوه حضوری ثبت نام خواهند شد. الزم به توضیح است، در صورتی که ثبت نام دانشجویان در دوردانشگاه 

الکترونیکی از سوی دانشگاه مبداء منع شده باشد، ثبت نام در این دوره تخلف محسوب شده و این دانشگاه هیچ 

 گونه مسئولیتی در این خصوص به عهده نخواهد داشت. 

س وردر غیر اینصورت کلیه دم نمائید، پس از انتخاب واحد، نسبت به پرداخت الکترونیکی شهریه اقدا -14

 (13)شکل شماره  .شده و مسولیت آن به عهده دانشجو خواهد بودانتخابی حذف 



 

 

 ← "پذیرش مهمان" ← "دانشجو"با دنبال کردن مسیر،  یز الکترونیکی شهریه،در پایان، پس از وار -15

دریافت گواهی  ، نسبت به4و انتخاب مرحله ، "پذیرش غیر حضوری دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه"

 (14)شکل شماره  نگهداری آن نزد خویش تا پایان دوره اقدام نمائید. و پذیرش

 

 

 

 با تشکر

 مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


