
 69قابل توجه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع کارشناسی سال 

 :نکات زیر توجه فرمائیدبه  ،ضمن عرض تبریک قبولی و آرزوی موفقیت

 :جدید الورود کارشناسی یاننشجوثبت نام داجدول زمانبندی -1

 ثبت نام الکترونیکی

پذیرش غیر حضوری در سامانه گلستان )

 ( golestan.iust.ac.irبه آدرس  دانشگاه

 67/62/1962الی  62/62/62 تاریخ 17ساعت از 

 ثبت نام دانشجویان استان تهران و البرز
در 16الااااااای  96/8از سااااااااعت  67/62/1962تااااااااریخ 

 مجتمع امام خمینی در پردیس اصلی دانشگاه

 ثبت نام دانشجویان مقیم سایر شهرها
در 16الااااااای  96/8از سااااااااعت 68/62/1962تااااااااریخ 

 مجتمع امام خمینی در پردیس اصلی دانشگاه

 خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران-خیابان هنگام-میدان رسالت-آدرس پردیس اصلی دانشگاه : تهران 

  اهد شد.واطالعیه بعدی توضیح داده خنحوه ورود به سامانه گلستان در 

 

 مدارک الزم و ضروری جهت تشکیل پرونده-2

 نویسی شده(جدید )پشت  9×4شش قطعه عکس  .1

 اصل و تصویر کارت ملی  .6

 برگ تصویر از کلیه صفحات  1اصل شناسنامه عکسدار و  .9

 نسخه تصویر آن دانشگاهی و دوو یا گواهی مدرک پیش اصل  .4

 نسخه تصویر آن اصل کارنامه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی  و دو .5

  نسخه تصویر آن اصل و یا گواهی مدرک پایان تحصیالت متوسطه و دو .2

 نسخه تصویر آن کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و دو اصل .7

 رسید درخواست  تائیدیه ارزش تحصیلی دیپلم  و  پیش دانشگاهی )دو رسید به صورت مجزا ( .8

 برای داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت می باشند ارائه اصل و تصویر آن الزامی است .6

 

در خالل پذیرش غیر حضوری در سامانه ) برای ثبت نام مورد نیاز یفرمها و پرینت دریافت و تکمیل-3

 (گلستان



 

 نکات مهم

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

 .زیر در زمان ثبت نام الزامی است فرم 6فرم از  5ارائه  به مسئول مربوطه تحویل نمایند. ،حضورینام 

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

 کلیه پذیرفته شدگان(فرم مشخصات عمومی مخصوص ) 6فرم شماره 

 (9و  6پذیرفته شدگان سهمیه های مناطق مخصوص ) 9فرم 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 

 کلیه پذیرفته شدگان(فرم بهره مندی از آموزش رایگان مخصوص ) 2فرم شماره 

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

مدارک از ثبت نام آنها جلوگیری بعمل اصل یا نداشتن و وده و در صورت عدم تکمیل فرمها پذیرفته شده الزامی ب

 خواهد آمد.

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

خواست رسید کرده و جهت هر دران دولت مراجعه پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات صرفا به دفاتر پیشخو

 .درج شودنوع مدرک )دیپلم یا پیش دانشگاهی(دریافت نموده و روی رسیدها  جداگانه

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

باشد)داشتن اصل مدرک برای  یلی الزامی میوزارت علوم و  نامه انصراف جهت نظام وظیفه و کپی مدارک تحص

 اینگونه دانشجویان الزامی نمی باشد (

  وبا مهر و امضاء مدیر آموزشگاه بوده  عکس دارکلیه مدارک تحصیلی دریافت شده از مقطع تحصیلی قبلی باید 

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

  یلی به عنوان کارنامه تحص ،صورت یکجاضروری است یک برگه کارنامه کلی شامل کلیه سال های دوره متوسطه به

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

  و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.در زمان ثبت نام الزامی بوده در غیر اینصورت از دانشج عکس دارداشتن شناسنامه 

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

  برگه کلیه کپی های تحویل داده شده برویA4 دریافت می شود. 

 و رشته تحصیلی قید گردد. جهت پشت نویسی عکس ها لطفا نام و نام خانوادگی،کد ملی 



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

توصیه می شود قبل از تحویل مدارک یک نسخه کپی تهیه نموده و در نزد خود نگه داری  داشته خواهد شد،

 نمایند.

  دگان رفته شیثبت نام قطعی پذ هایی نبوده وو تحویل مدارک ثبت نام به منزله پذیرش ن تکمیل اطالعاتانجام

 خواهد بود. توسط مدیریت امور آموزشیشده  تحویلالعات و مدارک طپس از تایید ا


