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 بايست)مي الزم است مراحل زیر را به ترتيب انجام دهيدثبت نام غيرحضوري گرامی، جهت انجام  پذیرفته شدگان

 :استفاده شود((  6) نسخه باالتر از  Internet Explorerاز مرورگر م الکترونيکي صرفًا انجام مراحل ثبت نا جهت

 

 

  پس از این مرحله و ارسال کد نمایشی خواسته شده از کاربر، مطابق شکل زیر وارد صفحهLogin شوید. در این می

 براي شناسه کاربري و گذرواژه استفاده نمایيد. مندرج در آگهي ثبت نام  هايکارکترصفحه از 

 

 

  ارد منوي پذیرش غير حضوري شوید:ترتيب زیر ودر این مرحله به 

 وارد شدن به سایت گلستان به آدرس:-1

http://golestan.kntu.ac.ir 

 کليلک بر روي گزینه -2

 " ورود به سيستم"  

مطابق مندرجات آگهی  -1

 ثبت نام اقدام شود
 

مطابق مندرجات آگهی  -2

 ثبت نام اقدام شود
 

 

کليلک بر روي این آیکون  -3

 جهت ورود به سيستم
 

http://golestan.kntu.ac.ir/
http://golestan.kntu.ac.ir/
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   "غيرحضوری دانشجويان جديدالورودپذيرش "                    "پذيرش غيرحضوری"                        نام ثبت

 

 با انتخاب مسير باال فرم زیر بر روي صفحه نمایان می گردد:

 
 

حه ، پنجره زیر بر روي صفعملياتدر این مرحله با کليک بر روي کلمه انتخاب در ستون  :تعيين وضعيت نظام وظيفه-1

 بایست دانشجو طبق دستور گفته شده اقدام به ثبت وضعيت نظام وظيفه نماید.ظاهر می گردد که می
 
 

 

 

صورتيکه هيچ  شما نبود، گزینه نامشخص را انتخاب کرده و در روز مراجعه کدر  دام از موارد داخل کادر مورد انتخاب 

 حضوري براي پذیرش، مشکل خود را از طریق مسئول پذیرش حل نمایيد.

تکميل و تایيد اطالعات شخصی توسط "با انتخاب این مرحله وارد فرم  :قسمت اول -اطالعات دانشجوپر کردن -2

  "دانشجو

 می شوید. الزم است کليه اطالعات این فرم بصورت کامل و صحيح وارد گردد. 

 کادر کشویی داخلانتخاب نوع وضعيت از  -1

 کليک بر روي این آیکون  -3

 جهت بستن پنجره

 "اصالح"کليک بر روي آیکون  -2

 سيستمجهت ثبت در 
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 چنانچه اطالعات وارد شده با مدارک دانشجو مغایرت داشته باشد، دانشگاه با شخص متخلف برخورد خواهد کرد. 

 چند نکته ضروري می باشد: در این خصوص رعایت

 وارد کردن اطالعات کليه فيلدهاي موجود در فرم ضروري می باشد -الف

 اطالعات فيلدهایی که کادر ورود اطالعات مقابل آنها بصورت زیر می باشد باید بصورت کدینگ پر گردند  -ب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دقت نمایيد به هيچ وجه از کدهاي سااازمان ساانجا براي پرکردن فيلدهایی که باید با کد وارد گردند، اسااتفاده ننمایيد،  -ج

ستفاده سيستم ا شد از کدهاي  شامل  بلکه مطابق آنچه که در باال توضيح داده  ، محل محل تولدکنيد. نمونه اي از این فيلدها 

ا، محل اخذ دیپلم، مح شهر محل سکونت و صدور شناسنامه ال اخذ پيا دانا شگاهی ، رشته مقطع قبلی و دانشگاه قبلی ا

 می باشد.

کليک نمایيد تا چنانچه  پس از وارد نمودن کليه اطالعات و تایيد اطالعات وارد شده در پایين فرم ابتدا بر روي آیکون 

ام مشکلی براي انج"اشتباهی در اطالعات وارد شده وجود دارد به شما نمایا داده شود. درصورتی که پيغام سبز رنگ مبنی بر 

با  کليک کنيد تا اطالعات شما در سيستم ثبت گردد. دریافت نمودید حال باید بر روي آیکون  "عمليات وجود ندارد

  عمليات به پایان رسيده و با کليک بر روي آیکون  "عمليات با موفقيت انجام شد"رنگ مبنی بر دریافت پيغام سبز 

 شوید جهت انجام مراحل بعدي 

 ي از توضيحات را مشاهده می نمایيد.ا فرم این مرحله )تایيد و تکميل اطالعات ( با پاره ،در شکل صفحه بعد

 

 

 

 

راهنماي کدهاي  -2

 موجود در سيستم

کردن راهنماي سيستم  از این کادر جهت محدود

گلستان استفاده می گردد. به این صورت که ابتدا عالمت 

و سپس یکی دو حرف اول نام موردنظر را وارد نموده  %

کليک نموده تا کدها به   و سپس بر روي آیکون 

همراه نام آنها بر روي صفحه نمایان گردد. سپس بر روي 

 سطر موردنظر کليک نمایيد تا کد الزم درون محل

 موردنظر قرار گيرد. 

 محل وارد کردن کد
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صفحه ظاهر قسمت دوم: _اطالعات دانشجوپر کردن  -3 شجو بر روي  سمت دوم اطالعات دان  با انتخاب این مرحله ق

سااپس می گردد که می بایساات دانشااجو آن را به دقت پر نموده و در پایان همانند فرم قساامت اول اقدام به تایيد اطالعات و 

 ثبت آن در سيستم نماید.

 

ستفاده از این فرم اطالعات افراد خانواده خود را وارد سيستم نماید.  اطالعات خانواده دانشجو: -4 الزم است دانشجو با ا

 يد.نمایبه تعداد افراد خانواده هر بار با انجام عمليات زیر اقدام به ثبت اطالعات الزم می بایست براي وارد کردن این اطالعات 
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نمایا داده می شود. الزم به ذکر است درصورت نياز زیر،  شبيه فرم پس از وارد نمودن اطالعات افراد خانواده، جدول اطالعات

به اصااالح و یا حذف اطالعات هر یک از افراد خانواده کافی اساات در سااطر مربوطه با انتخاب اصااالح و یا حذف اقدام به انجام 

 تغييرات الزم نمایيد.

 

 و مرحله بعدي را انجام دهيد. شده مجدداً وارد فرم پذیرش غيرحضوري    با کليک بر روي آیکون

 

 

 

 

 

 

کليک بر روي لينک  جهت فعال  -1

افرردا   شاااادن پاانااجااره

  خانوا ه

انتخاب نوع نسبت از داخل  -2

 کادر کشویی

پرکردن مشخصات  -3

 فرد خانواده

کليااااک باااار روي آیکااااون  -4

 جهت ثبت اطالعات  "ايجاد"
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دانشجو در  با انتخاب گزینه معرفيندر این مرحله  دانشجو:وارد نمودن اطالعات حداقل سه معرف برای -5

فين شده در فرم معر صت اطالعات مشخاسفرم پذیرش غير حضوري وارد فرم زیر شده که طبق دستورالعمل زیر الزم 

 گردد.سه نفر خویشاوند وارد  حداقل براي
 

 
 

 

 

 

جدول اطالعات شبيه فرم زیر به شما نمایا داده می شود. در صورت نياز به اصالح و یا  ،ينمعرف اطالعاتپس از وارد نمودن 

   حذف اطالعات هر یک از معرفين کافی است در سطر مربوطه با انتخاب اصالح و یا حذف اقدام به انجام تغييرات الزم نمایيد.

 

 

 

نک  -1 يک بر روي لي جاد"کل هت  "اي ج

 مشخصات معرف ثبتفعال شدن پنجره 

 پرکردن مشخصات فرد معرف -2

 کليااااک باااار روي آیکااااون -3

 جهت ثبت اطالعات  "ايجاد"
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 پذیرش غيرحضوري شده و مرحله بعدي را انجام دهيد.مجدداً وارد فرم     با کليک بر روي آیکون

شجو-6 شغلي ، اجتماعي و فرهنگي دان شجو دار :وارد نمودن فعاليت های  هر یک از فعاليت هاي اي چنانچه دان

ششغلی، اجتماعی، فرهنگی و .... می ب ستم نماید که نحوه ورود اطالعات ا سي ست در این مرحله اقدام به ثبت آنها در  د الزم ا

 می باشد. 5شبيه مرحله 

صورتيکه دانشجو مسافرت خارج از کشور داشته در  دانشجو:وارد نمودن اطالعات مربوط به سفرهای خارجي -7

 می باشد. 5ت اطالعات انها در سيستم نمایدکه نحوه وورد اطالعات شبيه مرحله زم است در این مرحله اقدام به ثبباشد، ال

سال فايل مدارک-8 ضوريدر این  :ار شجو باید مدارک موردنياز پذیرش غيرح سکن نموده و بر روي   مرحله دان را ابتدا ا

 آنها نماید. Uploadاقدام به در فرم زیر   شده گفتهسپس به ترتيب  کامپيوتر ذخيره نماید و

 

 

 

 

باال باید براي کليه مدارک موجود در جدول انجام گيرد . پس از انکه کليه مدارک الزم خود را به ترتيبی که توضااايح عمليات 

 غير حضوري شده و مرحله بعدي را دنبال کنيد. پذیرشوارد فرم   آیکون  داده شده ارسال نمودید با استفاده از 

 

شتباهی رخ داد و ق سال مدارک ا شتيد ابتدا باید مدرک مورد نظر را از داخل جدول نکته: چنانچه در ار صد حذف مدرک را دا

 ن مدرک را حذف نمایيد.آ بر روي ایکون ک ده و سپس با کليوانتخاب نم
 

 هاااي  کليااک باار روي آیکااوناز طریااق اقاادام

جهات وارد کااردن آدرس  "ارسررال" و "ذخيرره"

 .و ارسال آن مدرک اسکن شده

بایساات بااا فرماات ماادارک ارسااالی میjpg 

 باشد.

پااس از ارسااال ماادرک، در سااتون عمليااات و 

و  "اصرررال "اساااتفاده از آیکاااون هااااي  باااا

، امکااان مشاااهده، اصااالح و یااا حااذف "حررذف"

 مدارک وجود خواهد داشت.
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مرحله اول پذیرش با توجه به مدارک بارگذاری شده صورت می گیرد و لذا بارگذاری مدارک به صورت دقیق، مطابق  توجه: *

در صورت مخدوش، . استبا موارد اعالم شده، مرتبط با موضوع خواسته شده و همچنین خوانا بودن مدرک بسیار ضروری 

پذیرش انجام نخواهد شد و عواقب ائید تبودن مدرک بارگذاری شده، غیر قابل قبول نامربوط و یا 

. تأکید می گردد، مدارک بارگذاری شده می بایست دقیقاً ناشی از آن بر عهده پذیرفته شده می باشد

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

شاهده نموده و از صحت و ضروري است دانشجو، در هر مرحله قبل از ارسال مدرک، تصویر مدرک بارگذاري شده را م

 کيفيت تصویر ارسالی اطمينان حاصل نماید.

و پس از بررسی توسط کارشناسان  قرار دارد "عدم تائید"وضعیت کلیه مدارک بارگزاری شده در حالت اولیه  توجه: *

اشند موظف می ب فته شدگاننمایید پذیربه حالت نهایی تائید و یا عدم تایید با ذکر علت ، تغییر خواهد یافت. توجه 

با استفاده از گزارشات اعالم شده در این راهنما وضعیت تایید مدارک خود را کنترل و پیگیری نموده و در صورت 

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

 

هریه می باشندو مشمول پرداخت ش انشجویانی است کهاین مرحله مربوط به د  :مرحله پرداخت شهريه -9

 البته براي دانشجویان دوره روزانه این مرحله قابل مشاهده نموده و باید پذیرش را از مرحله بعدي دنبال کنند.

 ارتکداراي  کاربراسااات الزم براي انجام پيا پرداخت شاااهریه به روش الکترونيکی  :پرداخت به روش الکترونيکی

شته باشد. ضمناً کارت مورد ثابتشهریه  مبلغشتاب بوده و حداقل به اندازه  د دوم، ک زنظر باید داراي رم موجودي دا

ضا خو تاری cvv2 چهاررقمی صورتی ء انق شد. در صه هاي ککبا شخ سی ندارید می توانيد با اه به این م ستر رت خود د

سایر خ سمت  ستگاههاي خودپرداز در ق دوم ز دوم را انتخاب نموده و رمز دمات عمليات تعيين رممراجعه به یکی از د

خ ریاو ت cvv کد چهار رقمی آندوم دستگاه به شما رسيدي خواهد داد که در  زخود را تعيين نمایيد پس از تعيين رم

  .ثبت شده است آن ءانقضا

با انتخاب مرحله  اطالعاتپس از دریافت  ياز کارت، حال می توانيد در فرم پذیرش غيرحضاااوري  پرداخت "موردن

 (به شکل زیر توجه نمایيد)وارد فرم پرداخت الکترونيکی گردید.  "الکترونيکی پيا پرداخت شهریه

 دیيکون بانک ملی وارد سامانه پرداخت الکترونيکی می شوید. به شکل هاي زیر توجه نماآیبا کليک بر روي 
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اختی پرد غوارد صفحه تایيد مبل "پرداخت"کون آیموردنياز با کليک بر روي  اطالعاتپس از وارد نمودن کليه  باالشکل 

 صفحه حاوي جواب بانک به شما همانند شکل زیر نمایان می گردد  انمی گردید که با تایيد 
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ترونيکی پرداخت الک"د شکل صفحه قبل پيغام نهمان رددالکترونيکی با موفقيت انجام گصورتيکه عمليات پرداخت در 

 براي انجام پرداخت الکترونيکی با رفع مشکلی نمایيد، در غير اینصورت باید مجدداً حظه میالرا م "ا موفقيت انجام شدب

 "بازگشت به سيستم گلستان"یکون آایيد. در هرصورت با کليک بر روي شده است، سعی نم اعالمه از طرف بانک ک

ابل مشاهده بانک ق خخر با عنوان پاسآشوید که در جدول پایين فرم، ستون  فحه پرداخت الکترونيکی گلستان میوارد ص

  .می باشد

 

 وارد مرحله بعدي شوید.   ر روي آیکونی با موفقيت انجام شد با کليلک بپس از اینکه پرداخت الکترونيک

  :چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -13

ورودي از دانشجو سوال شده و سپس فرم مشخصات دانشجو بر روي صفحه  اطالعاتبا انتخاب این مرحله ابتدا صحت 

گردد. سپس  آمادهچاپ  براياستفاده نموده تا صفحه  آیکونظاهر می گردد. در این صفحه باید ابتدا از 

با انتخاب پرینتر موردنظر اقدام  Print پنجره را انتخاب نموده و در Print دستور File در پنجره فعال شده از منوي

 د(و جهت کاغذ عمودي باش A4 توضيح اینکه نوع کاغذ انتخابی)به چاپ فرم نمود. 

 چاپ فرم گواهي پذيرش اينترنتي دانشجو: -14

باشيد دانشجو وارد فرم گواهی پذیرش  خرین مرحله از مراحل انجام پذیرش غيرحضوري میآدر این مرحله که 

استفاده یکونآهمانند مرحله قبل باید ابتدا از که براي پرینت این فرم (262فرم شماره )ترنتی شدهاین

اب نموده و را انتخ Print دستور File ماده گردد. سپس در پنجره فعال شده از منويآنموده تا صفحه براي چاپ 

 نظر اقدام به چاپ فرم نمود با انتخاب پرینتر مورد Print در پنجره

لب مندرج در گواهی پذیرش است دانشجو با مطالعه مطا الزمدر اینجا پذیرش غيرحضوري دانشجو پایان یافته و  

در تاریخ قيد شده در فرم گواهی مذکور، جهت پذیرش قطعی به دانشگاه  الزمي و آماده سازي مدارک رغيرحضو

 .مراجعه نماید
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شده در زیر، از وضعيت  اعالم، از طریق منوي غيرحضوری پذیرفته شدگان می بایست پس از اتمام فرایند پذیرش 

 .وندمطلع ش (پذیرش حضوري)تأیيد و یا عدم تأیيد مدارک الکترونيکی خود تا پيا از شروع مرحله تحویل مدارک 

 (16362پردازش)آموزش/ دانشجو/ پذیرش غيرحضوري/ آخرین وضعيت دانشجو در پذیرش غيرحضوري 

  ایست قرار می گيرد ، می ب "تایيد شده"نها در حالت براي آ " مدارکوضعيت تأیيد نسخه الکترونيکی "کليه افرادي که

در روز مقرر به آموزش دانشکده مراجعه نمایند و همچنين 262مطابق جدول زمان بندي اعالم شده در فرم شماره 

 يه را به همراه داشته باشند. ضروري است در روز مراجعه اصل مدرک بارگزاري شده و اعالم شده در اطالع

  ست در یاقرار می گيرد، می ب "مشروط"نها در حالت آبراي " وضعيت تاید نسخه الکترونيکی مدارک "کليه افرادي که

مشکل اقدام نمایند.براي این دسته افراد نوع مدرک و اسرع وقت تا پيا از شروع مرحله تحویل مدارک نسبت به رفع 

 صفحه مذکور اعالم شده و زمانی جهت رفع مشکل نيز تعيين می گردد.مشکل مربوط به آن در 

 

شايان ذکر است درصورت عدم رفع مشکل در مهلت مقرر، پذيرش نهايي انجام نخواهد شد و مسئوليت 

 .عواقب ناشي از آن تماماً به عهده شخص پذيرفته شده خواهد بود
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