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حضوري ثبتگرایم، جهت انجام   شدگانپذیرفته   الزم است مراحل زیر را نام غير
ً
 از مرورگر رصفا

 . به ترتیب انجام دهید  Chromeمرورگر  و یا  Internet Explorer 9نسخه باالتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از این مرحله و ارسال کد نمایشی خواسته شده از کاربر، مطابق شکل زیر وارد صفحه 

Login هایکارکي  شوید. در این صفحه از  یمk001  برای  رقمي  10ملي شماره به همراه

 استفاده نمایید. گذرواژه برای   رقمي  10شماره مل و از شناسه کاربری 

 وارد شدن به سایت گلستان به آدرس: -1

http://golestan.kntu.ac.ir 

 

 کلیلک بر روی گزینه  -2

 " ورود به سیستم"  

 

http://golestan.kntu.ac.ir/


حضوریپذیرش ""، منوی دانشجو"پس از ورود به سيستم، از منوی  " و سپس پردازش غير

حضوری دانشجویان جدیدالورودپذيرش " فریم به شکل زير نمايش " انتخاب شود که غير

 داده خواهد شد: 

  

ن فرم، جدویل است  پذیرفته شدهدر باالی فرم، مشخصات اصیل  نمايش داده شده و در پايير
 دهد. که مراحل کار را به ترتيب نمايش یم

ي تحت عنوان 
، وضعيت هر مرحله را نشان "وضعيت"براي تمایمي موارد ليست شده، ستونن

 دهد. یمي 
 توان برای انجام هر مرحله اقدام نمود. یم انتخابدر سمت راست ليست، با انتخاب گزينه 

( مراحل مختلفن جهت پذیرش  ن آموزشر ایط دانشگاه )قوانير ایط دانشجو و شر بسته به شر
حضوری دانشجو  ن وضعیت در این فرم نمایش داده یمغير شود )به عنوان مثال تعیير

 برای دانشجویان مذکر(وظیفه با توجه به جننظام
ً
 شود. نمایش داده یم سیت )رصفا

ن وضعيت نظام در اين مرحله با کليک بر روی کلمه انتخاب در ستون عمليات،  : وظيفهتعيير

بایست دانشجو طبق دستور گفته شده اقدام یم گردد کهپنجره زير بر روی صفحه ظاهر یم

 وظيفه نماید. به ثبت وضعيت نظام



ي که از معافيت تحصيلي استفاده یمي دانشتوجه نماييد که 
ن
و  نمايند آموزان و دانشجويان

ن  ن خدمت، جهت تحصيل همچنير ي که داراي برگ اعزام بدون غيبت بوده و يا درحير
ن
رسبازان

 شوند. محسوب یمي  "مشمول" ،اند ترخيص شده

  : قسمت اول -اطالعات دانشجو

شويد. یمبا انتخاب اين مرحله وارد فرم "تکميل و تاييد اطالعات شخیص توسط دانشجو" 

بصورت کامل و صحيح وارد گردد. چنانچه اطالعات وارد  الزم است کليه اطالعات اين فرم

 شده با مدارک دانشجو مغايرت داشته باشد، دانشگاه با شخص متخلف برخورد خواهد کرد. 

ای از توضيحات را ( با پارهتکمیل و تایید اطالعات دانشجو) در شکل زير نمونه فرم اين مرحله

 نماييد.  مشاهده

 

 : د و صدور برای پرکردن کد محل تول

به  ل نام شهر را ف او چند حر و سپس % عالمت ابتدا  -1

 وارد نماييد.  در کادر همراه عالمت فوق 



 

ن فرم ابتدا بر روی آيکون  پس از وارد نمودن کليه اطالعات و تاييد اطالعات وارد شده در پايير
ن صفحه(    کليک نماييد تا چنانچه اشتبایه در اطالعات وارد شده وجود دارد به )پایير

ن رنگ مبنن بر  ي که پيغام سي 
 "بررش با موفقیت انجام شد  "شما نمايش داده شود. درصورن 

ن صفحه(  دريافت نموديد حال بايد بر روی آيکون  کليک کنيد تا اطالعات شما   )پایير
 در سيستم ثبت گردد. 

ن رنگ مبنن بر  با دريافت پيغام عمليات به پايان رسيده و  "عمليات با موفقيت انجام شد"سي 

ن صفحه(  با کليک بر روی آيکون  جهت انجام مراحل بعدي به صفحه مراحل  )پایير

 پذيرش بازگرديد. 

  اطالعات دانشجو_ قسمت دوم: 

 با انتخاب اين مرحله قسمت دوم اطالعات دانشجو بر روی صفحه ظاهر

آن را به دقت پر نموده و در پایان همانند فرم قسمت اول  شدهپذیرفتهبایست که یمگردد  یم

 اقدام به تایید اطالعات و سپس ثبت آن در سیستم نماید. 

  اطالعات خانواده دانشجو: 

الزم است دانشجو با استفاده از اين فرم اطالعات افراد خانواده خود را وارد سيستم نمايد. 

به تعداد افراد خانواده هر بار با انجام عمليات زير بایست یمن اطالعات برای وارد کردن اي

 اقدام به ثبت اطالعات الزم نماييد. 



 

پس از وارد نمودن اطالعات افراد خانواده، جدول اطالعات شبيه فرم زير، نمايش داده 

شود. الزم به ذکر است درصورت نياز به اصالح و يا حذف اطالعات هر يک از افراد خانواده یم

 است در سطر مربوطه با انتخاب اصالح و 
ن
ات الزم نماييد. کاف  يا حذف اقدام به انجام تغيير

 

حضوری شده و مرحله بعدی را   با کليک بر روی آيکون    وارد فرم پذيرش غير
ً
مجددا

 انجام دهيد. 

 درخصوص مراحل 
 

، جهت ثبت سفرهای خارج  و  فعالیت های شغل، اجتمایع و فرهنگ

 بایست همانند مرحله قبل عمل گردد. اطالعات یم



حضوری : ارسال فایل مدارک )مطابق  در اين مرحله دانشجو بايد مدارک موردنياز پذيرش غير

ه را ابتدا اسکن نموده و بر روی   آنچه در اطالعیه ثبت نام اعالم شده است( کامپيوتر ذخير

 آنها نمايد.  ارسالاقدام به  خواسته شدهسپس به ترتيب  نمايد و 

" الزایمي است و اجباري بودن" در ستون "بلهبرای کليه مدارک با وضعيت " "ارسال"عمليات 

پذير نخواهد بود؛ براي ساير مدارک در صورت در غير اينصورت انجام مراحل بعدي امکان

ایط پذیرفته شده وجود   . بايست اين عمليات انجام پذيرد یمي  ،و با توجه به شر

جهت انجام مراحل بعدي به صفحه   پس از ارسال کليه مدارک با کليک بر روی آيکون 
 مراحل پذيرش بازگرديد. 

د و لذا بارگذاریمرحله اول پذیرش با توجه به مدارک بارگذاری شده صورت یم توجه:  *  گير

مدارک به صورت دقیق، مطابق با موارد اعالم شده، مرتبط با موضوع خواسته شده و 

وری و الزایم یم ن خوانا بودن مدرک بسیار رصن نامربوط در صورت مخدوش، باشد. همچنير

صحیح بودن مدرک بارگذاری شده، پذیرش انجام نخواهد شد و عواقب نایسی از و یا نا

 گردد، مدارک بارگذاری شده یم. تأکید یمباشدآن بر عهده پذیرفته شده یم
ً
بایست دقیقا

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

ن  ونییک مدارک دانشجویان،همچنير  نظر به بایگانن تصاویر بارگذاری شده در آرشیو الکي 

 یم
ً
بایست تصویر اصل مدارک در محل خواسته بارگذاری کنی مدارک قابل قبول نبوده و الزاما

 شده و در ردیف مربوط به آن مدرک بارگذاری گردد. 

وری است دانشجو، در هر مرحله قبل از ارسال مدرک، تصویر مدرک بارگذاری شده را  رصن

 مشاهده نموده و از صحت و کیفیت تصویر ارسایل اطمینان حاصل نماید. 

 درخصوص مدارک ارسایل: 
 
 نکات و تذکران

ات به طور دقیق توضیح ناماطالعیه ثبتدرخصوص کلیه مدارک خواسته شده، در  -1

 است.  ارائه گردیده الزم

و در یط  قرار دارد "عدم تأیید"وضعیت کلیه مدارک بارگذاری شده در حالت اولیه  -2

ونییک و پس از بررش توسط کارشناسان،  ل مدارک الکي  روزهای اعالم شده جهت کني 

 با ذکر علت، تغیير خواهد یافت. توجه نمایید  "عدم تأیید"و یا  "تأیید"به حالت نهاني 



با استفاده از گزارشات اعالم شده در این راهنما  باشند شدگان موظف یمپذیرفته

ی نموده و درصورت مشاهده عدم تأیید  ل و پیگير
وضعیت تأیید مدارک خود را کني 

 مدرک با توجه به دالیل ذکر شده نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. 

ت در بایساند یمنام، کارت میل خود را دریافت ننمودهپذیرفته شدگانن که تا روز ثبت -3

تصویر رسید درخواست صدور کارت میل را بارگذاری و  کارت ملقسمت مربوط به 

 ارسال نمایند. 

 فترچهدر د رجمند يبندها از  يكي به توجه )باوظيفه مدرک وضعيت نظام -4
 نمایید بارگذاریرا ( يكرهشما فترچه)د نمودرآز شركتو  مثبتنا يهنمارا

 
بایست، شدگان یمنام قرار داده شده است، پذیرفتهها در اطالعیه ثبتکلیه فرم -5

های مربوطه را از طریق اطالعیه پرینت گرفته، تکمیل و امضا نموده و پس از اسکن فرم

ها بدون امضای دانشجو معتي  نبوده فرمدر سامانه بارگذاری نمایند. شایان ذکر است 

  گردد. و پذیرفته نم
ً
ن فرمضمنا هاني که در محل مربوط به خود بارگذاری نگردند نير

ی از اشتباه در بارگذاری مدارک رفته نیمو پذیقابل قبول نبوده  گردند، جهت جلوگير

که بر روی فرم و در نام مدرک در قسمت ارسال مدارک در سامانه   "شماره فرم"به 

 درج گردیده توجه نمایید. 

دوره  متوسطه دوم یا  گوایه پایاننام موفق به اخذ دانشجویانن که تا روز ثبت-6

را  (3)فرم شماره بایست فرم تعهد تحویل مدرک یماند، خود نگردیده دانشگایهپیش

نام پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، آن را در قسمت مربوط اطالعیه ثبت از طریق

 دانشگایه بارگذاری نمایند. به مدرک گوایه پیش

بایست در هر دو یم شدگان دارای مدرک نظام قدیم آموزش متوسطهپذیرفته -7

دانشگایه، اصل مدرک دیپلم نظام قدیم خود دیپلم و پیش قسمت مربوط به مدارک



دانشگایه، کارنامه نهاني دوره را و در هر دو قسمت مربوط به ریز نمرات دیپلم و پیش

 متوسطه نظام قدیم خود را بارگذاری و ارسال نمایند. 

ونیگمرح  له ارسال فرم تعهدنامه الکي 

 
 

ونییک»در مرحله « انتخاب»با کلیک بر روی عنوان  فلش که با « ارسال تعهدنامه الکي 

 در تصویر باال نشان داده شده است، فرم زیر قابل مشاهده است. آن  رنگ 

 



 

ن ذره»بایست جهت مشاهده فرم تعهد و تأیید آن بر روی عالمت یم فلش که با « بير

ن رنگ نشان داده شده کلیک شود که درنتیجه آن فرم تعهد زیر قابل مشاهده  سي 

 خواهد بود. 

 
 

بایست پس از مطالعه فرم تعهد، مطابق تصویر باال، نسبت به تأیید فرم شدگان یمپذیرفته

« بازگشت»اقدام نمایند و پس از آن با استفاده از آیکون « تأیید»با کلیک بر روی آیکون 

 زگردند. به مرحله قبل با

ن با  ن رنگپس از تأیید فرم تعهد همانطور که در تصویر پایير نشان داده شده  فلش سي 
 شود. درج یم« تأیید شده»عنوان « وضعیت»در ستون 

 

 
با کلیک بر « فرم تعهد آگایه از موارد انضبایط»بایست پس از تأیید شدگان یمپذیرفته

حضوری جهت انجام ادامه فرآیند به صفحه اصیل پذیرش « بازگشت»روی آیکون  غير
 نام بازگردند. ثبت



 
ونیگ مبلغ ویژه خدمات جانب  پ  : رداخت الکي 

 
 

ونيیک با موفقيت انجام شد با کليک بر روی آيکون    پس از اينکه پرداخت الکي 
 جهت انجام مراحل بعدي به صفحه مراحل پذيرش بازگرديد. 

 
 

 چاپ گوایه پذیرش غير حضوری دانشجو: 
 

 
 

جهتتوارد شانتته ااتت ا تت  وا

پرشدختتوادتروررکیرتتناا کتت ا

ملتتنااتترا رناد تتنا  رتت  ا

 کلی اکنیه.
اکلیت ا امبلت،  اپرشدخو جهو

هتت عاو تت انتتبر انتتو  اتکتت  

 ا نه.منق الاد وف شها

گووهي پذیوو    ذ"جهتتواپتت  ا

ا  ستتوااتترا رعاميا"غی حضوهی 

آمووه سذزووههتذ  وو ذ  رتت  ا 

  اکلی اکنیه.چهپ



حضوری:    آخرین وضعیت دانشجو در پذیرش غير

حضوریبایست پس از اتمام فرایند پذیرش شدگان یمپذیرفته منوی اعالم شده ، از طریق غير

ونییک خود  "عدم تأیید"و یا  "تأیید"از وضعیت  در زیر،  . مطلع شوند مدارک الکي 

حضوری/ آخرین وضعیت دانشجو در پذیرش  حضوریآموزش/ دانشجو/ پذیرش غير  غير

 (16370)پردازش 

ونیگ مدارک" کلیه افرادی  وط"برای آنها در حالت که "وضعیت تأیید نسخه الکي  یا  "مشی

د قرار یم "تأییدعدم" بایست در اشع وقت )قبل از اتمام مهلت اعالم شده( نسبت به یم، گير

رفع مشکل اقدام نمایند. برای این دسته از افراد نوع مدرک و مشکل مربوط به آن در صفحه 

درصورت عدم رفع مشکل در مهلت مقرر، گردد. شایان ذکر است یممذکور اعالم شده 

 . پذیرش نهاني انجام نخواهد شد

 

 توجه

تغیير  "شماره دانشجوني "به  "شناسه کاربری"پذیرش در سامانه آموزشر گلستان  پس از ثبت
 خواهد ماند که دانشجو قبل از  "کلمه عبور" ؛یابد یم

 
تغیير نخواهد کرد و همان رمزی باف

ن در آخرین مراجعه به سامانه با وارد کردن آن موفق به ورود شده است.  زمان و پذیرش نير
کت در کالسهای  ونییک متعاقبا از طریق کانال و وب سایت دانشگاه اعالم خواهد نحوه شر الکي 

 شد. 


