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  مهمانيان دانشجونام راهنماي ثبت 

   

بعنوان مهمان در  يچند واحد درس اي كياخذ  ضياقمتكه  يانيدانشجو

 نييتع يمقررات و در بازه زمان برابرمي باشند مي بايست  گلستان دانشگاه 

از  شيشود پيم هي. توصنديبراي اخذ درس(ها) اقدام نما ريمراحل ز طبقشده 

نامه مورد يمعرففرم  يك قطعه عكس تمام رخ جديد واسكن نام  اقدام به ثبت

 درج كه درآن نام دروس قابل اخذ ،تعداد واحد بطور كامل أدانشگاه مبد دييتا

  .يدثبت نام با مشكل مواجه نشو نيتا در ح ندينما هيرا ته و ثبت شده باشد

ا فرم ارسالي از سوي دانشگاه كليه دانشجويان مهمان ملزم مي باشند برابر ب

نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند. انتخاب دروس خارج از فرم مذكور  أمبد

  خالف مقررات بوده و عواقب آن برعهده دانشجو مي باشد.

   

 مدير گروه
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به آدرس اصلي سامانه آموزش دانشگاه گلستان صفحه ورود به  با

golestan.gu.ac.ir   كليك نماييد بر روي دكمه ورود به سيستم.   

  

و بر در كادر وارد نماييد هده شده را امشورود به صفحه بعدي كد امنيتي با 

روي دكمه ارسال كليك نماييد.
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  :كليك نماييد »تقاضي مهمان م  «لينك  بر رويصفحه بعد در 

  

 انيدانشجو هيصفحه ثبت مشخصات اولهمان ضي ماقانتخاب لينك متبا  

دقت موارد درخواستي ، با ديكنيدانشگاه را مشاهده م نيمهمان در ا يمتقاض

  مهم ذيل فرم توجه نماييد.به توضيحات و  نمودهرا پر 
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با تكميل اين فرم فقط مشخصات اوليه و شناسه كاربري و گذرواژه و شماره 

متقاضي با و براي ادامه عمليات الزم است، پرونده هر متقاضي ثبت شده

استفاده از شناسه كاربري و گذرواژه خود وارد سامانه گلستان شده و نسبت به 

    .ادامه و تكميل اطالعات خواسته شده اقدام نمايد

گذرواژه و شماره پرونده براي انجام عمليات  ،شناسه كاربرينماييد كه دقت 

 در به دقت يادداشت شده و ثانياً بعدي بسيار مهم بوده و الزم است، اوالً

  دسترس ديگران قرار داده نشود. 

توجه به شناسه  اين مرحله متقاضي مي بايست بادر از ثبت فرم قبل پس 

رد سامانه آموزش شده و اطالعات خود را و گذرواژه انتخابي خود واكاربري 

  كامل نمايد:

  

  

 

 

 تكميل ثبت درخواست جهت گلستان دانشگاه  يآموزش ستميپس از ورود به س

 انيدانشجو رحضورييغ رشيپذ«  و بر روي گزينه دنبال كرده را ريز ريمس

  نماييد: كليك »دانشگاه  نيمهمان در ا يمتقاض
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 انيدانشجو رحضورييغ رشيپذ←مهمان رشيپذ ←دانشجو ← آموزش

  دانشگاه نيمهمان در ا يمتقاض

  :كه مشاهده مي كنيد روند كلي پذيرش در اين صفحه آمده استهمانگونه 

  

  

  

  

  

  

روند ثبت نام صي متقاضي مهمان اطالعات شختكميل و تاييد گزينه با انتخاب 

  :مل نماييداخود را ك
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با كليك روي عكس خود را بندهاي الزم را تكميل نموده و صفحه اين در 

  روي سيستم بارگذاري نماييد.گزينه ارسال تصوير 

بخشي از نام را در كادر تحصيل خود  منظور وارد كردن نام دانشگاه محله ب

جهت جستجوي بهتر و . (و بر روي عالمت سوال كليك نماييد ودهوارد نم

دقيتر مي توانيد قبل از نام دانشگاه خود عالمت % استفاده نماييد مثالً : 

د از گزينه ساير دانشگاه ير نام دانشگاه خود را در اين ليست نمي ياباگ )%تهران

  ها و يا ساير موسسات استفاده نماييد.

ثبت نام شما قابل تاييد توسط با تاييد اطالعات وارده از تكميل همه موارد پس 

دانشگاه خواهد بود و پس از تاييد و واريز وجه شهريه مي توانيد نسبت به اخذ 

  .درس اقدام نماييد

  

  خود را تأييد نماييد. ينماييد كه حتماً اطالعات ثبتدقت 


