
 79مقطع کارشناسی سال فرزندان هیئت علمی قابل توجه پذیرفته شدگان جدید الورود 

رساند مراحل ثبت نام دانشجویان به شرح ذیل می بولی و آرزوی موفقیت به اطالع میضمن عرض تبریک ق

 باشد:

 مشاهده جدول زمان بندی ثبت نام: 

 04/07/1397الی  31/06/97از تاریخ  ثبت نام الکترونیکی)غیرحضوری( 

 ساختمان آموزش کلدر 12الی  8از ساعت   07/07/1397تاریخ  نام حضوری دانشجویانثبت 

 

 نحوه ورود به سامانه گلستان دانشگاه علم و صنعت و نحوه اسکن و آپلود و تکمیل مشخصات: 

 golestan.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت به آدرس آموزشی گلستان  سامانه مراجعه به :1  مرحله

 )تصویر سمت چپ( "کد امنیتی"و سپس وارد نمودن )تصویر سمت راست(  "ورود به سیستم"کلیک بروی گزینه :2مرحله 

 

 

 

 

 :3مرحله 

 نکته:  شماره داوطلبی با شماره پرونده متفاوت است.

 

 

 197u-------     شناسه کاربری :

 کد ملی                 گذرواژه:

)نه  رشته قبولی شماره داوطلبی: به جای نقطه چین توجه

خود را تایپ نمایید. مثال اگر شماره داوطلبی  شماره پرونده(

 7777177797uاست اینگونه تایپ نمایید:  7777777شما 

 

 

http://edu.iust.ac.ir/


 :4مرحله 

ردیف )به ترتیب( کلیک و سواالت مطروحه در هر یک از فرم ها را پاسخ دهید. پس از تکمیل هر فرم برای بازگشت هر   "انتخاب"بر روی گزینه 

 که در انتهای سمت چپ هر فرم قرار دارد استفاده نمایید. "بازگشت"از گزینه  زیربه صفحه 

 

 توجه:

را مشاهده نموديد، از        "بيش از تعداد مجاز نمی توانيد از ..."      پيغام گلستان سامانه با کار حين در صورتی که در

 نام با صفحه اين راست سمت گزينه ابتدا ،(LOGIN) گذرواژه و کاربري نام خارج شده و در صفحه وارد نمودن سامانه

 را زده و گزينه اي که ظاهر می شود را انتخاب نماييد و در نهايت نام کاربري و گذرواژه را وارد نماييد. "تنظيمات"

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: 

 جدید )پشت نویسی شده( 3×4شش قطعه عکس 

 اصل و تصویر کارت ملی 

 برگ تصویر از کلیه صفحات  1اصل شناسنامه عکسدار و 

 نسخه تصویر آن دانشگاهی و دوو یا گواهی مدرک پیش اصل 

 نسخه تصویر آن اصل کارنامه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی  و دو

  نسخه تصویر آن اصل و یا گواهی مدرک پایان تحصیالت متوسطه و دو

 نسخه تصویر آن اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و دو

 صیلی دیپلم  و  پیش دانشگاهی )دو رسید به صورت مجزا (رسید درخواست  تائیدیه ارزش تح

 برای داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت می باشند ارائه اصل و تصویر آن الزامی است

 اصل معرفی نامه و  اصل حکم کارگزینی اعضاء هیات علمی

 برگ تصویر از کلیه صفحات عضو هیات علمی  1اصل شناسنامه و 

  
 

 



 شخص دانشجو و عضو هیات علمی در زمان ثبت نام الزامی می باشد. حضور

می نکته مهم: نظر به اینکه اصل مدارک تحصیلی از پذیرفته شدگان اخذ و تا پایان تحصیل در پرونده آموزشی دانشگاه نگهداری می شود، توصیه 
 اده نمائید.شود قبل از تحویل مدارک یک نسخه کپی تهیه نموده و برای مصارف شخصی استف

 

  در روز ثبت نام امضاء کرده و به همراه سایر مدارک  و، تکمیل چاپالزم است کلیه دانشجویان فرم های ثبت نام را

 فرم زیر در زمان ثبت نام الزامی است . 5فرم از  4ارائه  به مسئول مربوطه تحویل نمایند.حضوری 

 کلیه پذیرفته شدگان(و تعهد سنوات مخصوص  فرم اخذ واحد) 1فرم شماره 

 کلیه پذیرفته شدگان(فرم مشخصات عمومی مخصوص ) 2فرم شماره 

 (3و  2پذیرفته شدگان سهمیه های مناطق مخصوص ) 3فرم شماره 

 ران(گایثار  رزمندگان، ،شاهد ،یا خانواده معظم شهدا 1ای منطقه پذیرفته شدگان سهمیه همخصوص ) 4فرم شماره 

 کلیه پذیرفته شدگان(فرم تعهد عدم تحصیل همزمان مخصوص ) 5فرم شماره 

  در زمان ثبت نام حضوری صرفا در تاریخ و ساعت تعیین شده ثبت نام بعمل خواهد آمد و حضور دانشجوی پذیرفته

مدارک از ثبت نام آنها اصل یا نداشتن  ، عدم ثبت نام اینترنتی وشده الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل فرمها 

 وگیری بعمل خواهد آمد.جل

  جهت دریافت تائیدیه ارزش تحصیلی به همراه تصویر گواهی موقت دیپلم به همراه ریز نمرات و گواهی موقت پیش

دانشگاهی به همراه ریز نمرات صرفا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و جهت هر در خواست رسید جداگانه 

 .درج شودیپلم یا پیش دانشگاهی(نوع مدرک )ددریافت نموده و روی رسیدها 

  وزارت  و امضاء دانشگاه قبلی و ربا مه 1داشتن فرم انصراف مندرج در دفتر چه شماره در خصوص دانشجویان انصرافی

باشد)داشتن اصل مدرک برای اینگونه  علوم و  نامه انصراف جهت نظام وظیفه و کپی مدارک تحصیلی الزامی می

 دانشجویان الزامی نمی باشد (

  و با کلیه مدارک تحصیلی دریافت شده از مقطع تحصیلی قبلی باید عکس دار با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه بوده

 در غیر اینصورت از دانشجو ثبت نام بعمل نخواهد آمد.و شهرستان محل اخذ مدرک باشد  بخش درج 

 ،به عنوان کارنامه تحصیلی  ضروری است یک برگه کارنامه کلی شامل کلیه سال های دوره متوسطه به صورت یکجا

 دیپلم تحویل گردد لطفا از تحویل کارنامه های ساالنه مجزا خودداری فرمایید.

 .داشتن شناسنامه عکس دار در زمان ثبت نام الزامی بوده در غیر اینصورت از دانشجو ثبت نام بعمل نخواهد آمد 

 الزامی می باشد. کارتدانشجویانی که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت می باشند ارائه اصل و تصویر 

  کلیه کپی های تحویل داده شده بروی برگهA4 دریافت می شود. 

 و رشته تحصیلی قید گردد. شت نویسی عکس ها لطفا نام و نام خانوادگی،کد ملیجهت پ 

 اخذ و تا پایان تحصیل در پرونده آموزشی دانشگاه نگهداری  نظر به اینکه اصل مدارک تحصیلی از پذیرفته شدگان

 می شود، توصیه می شود قبل از تحویل مدارک یک نسخه کپی تهیه نموده و برای مصارف شخصی استفاده نمائید.

  رفته شدگان پس یثبت نام قطعی پذ و تحویل مدارک ثبت نام به منزله پذیرش نهایی نبوده و تکمیل اطالعاتانجام

 خواهد بود.شده توسط مدیریت امور آموزشی  تحویلالعات و مدارک طتایید ااز 


