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

 :استفاده شود((  edgeو غير از  6) نسخه باالتر از  Internet Explorerاز مرورگر م الکترونيکي صرفاً انجام ثبت نا

 

 

 

  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. بت ناممندرج در آگهي ث هايکتراکارصفحه از 

 

 

 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 ثبت  -2

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

   "غيرحضوری دانشجويان جديدالورودپذيرش "                    "پذيرش غيرحضوری"                        نام ثبت

 

 

سير باال فرم شجو کليه مراحل ثبت نام را با توجه به  با انتخاب م ست دان صفحه نمایان می گردد. الزم ا اهاي راهنمزیر بر روي 

  ( وارد مرحله بعدي شود.اعمال تغييراتیيد هر مرحله )سيستم تکميل و پس از تأ

  به موارد زير توجه نمايد:ت نام بدانشجو مي بايست در تکميل مراحل ث

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

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

 

نظام وظيفه معافيت تحصيلی، برگه اعزام به خدمت و درحال انجام به خدمت وضعيت نشجویان ذکور که داراي دابراي 

  استفاده شود. مشمول هستند از گزینه

کارت پایان خدمت، انواع کارت معافيت و متعهدین خدمت به سازمان براي دانشجویان مؤنث و افراد ذکوري که داراي 

 استفاده شود. غير مشمولها می باشند از گزینه 

 کادر کشویی داخلانتخاب نوع وضعيت از  -1

 کليک بر روي این آیکون  -3

 "اصالح"کليک بر روي آیکون  -2 جهت بستن پنجره

 جهت ثبت در سيستم
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 رعايتبا  نموده ) نياز پذیرش غيرحضوري را ابتدا اسکن در این مرحله دانشجو باید مدارک مورد  ارسال فايل مدارک **

م در فر  شده گفتهسپس به ترتيب  کامپيوتر ذخيره نماید وو بر روي (  kb 022 و حداكثر حجم kb 022 حجم حداقلو  وضوح

 آنها نماید. Uploadاقدام به زیر 

 

 

 

 

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

 حل بعدي را دنبال کنيد.اغير حضوري شده و مر پذیرشوارد فرم   آیکون  ا استفاده از داده شده ارسال نمودید ب

 

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

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

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 تائید بودن 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.

یر مدرک بارگذاري شده را مشاهده نموده و از صحت و ضروري است دانشجو، در هر مرحله قبل از ارسال مدرک، تصو

 کيفيت تصویر ارسالی اطمينان حاصل نماید.

 هییاي  کليییک بییر روي آیکییوناز طریییق اقییدام

جهیت وارد کییردن آدرس  "ارسررال" و "ذخيرره"

 .و ارسال آن مدرک اسکن شده

بایسییت بییا فرمییت مییدارک ارسییالی میjpg 

 باشد.

 مییدرک، در سییتون عمليییات وپییس از ارسییال 

و  "اصررر ح"اسیییتفاده از آیکیییون هیییاي  بیییا

، امکییان مشییاهده، اصییالح و یییا حییذف "حررذ "

 مدارک وجود خواهد داشت.
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و پس از بررسی توسط کارشناسان  قرار دارد "عدم تائید"اری شده در حالت اولیه وضعیت کلیه مدارک بارگذ :مهم *

د فته شدگان موظف می باشننمایید پذیربه حالت نهایی تائید و یا عدم تایید با ذکر علت ، تغییر خواهد یافت. توجه 

وضعیت تایید مدارک خود را کنترل و پیگیری نموده و در صورت مشاهده عدم تایید مدرک با  مسیر  زیر با استفاده از 

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

 (06362پردازش)آموزش/ دانشجو/ پذيرش غيرحضوری/ آخرين وضعيت دانشجو در پذيرش غيرحضوری       

 

 .هریه می باشندانشجویانی است که مشمول پرداخت شاین مرحله مربوط به د  مرحله پرداخت شهريه  ***

بايد پذيرش را از دانشجويان دوره روزانه  باشد، ميدانشجويان قابل مشاهده  كليه برای كه اين مرحلهتوجه به آن  با )

 (مرحله بعدی دنبال كنند.

 

شهریه به روش الکترونيکی  :پرداخت به روش الکترونيکي ست الزم براي انجام پيش پرداخت   کارت داراي کاربرا

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 شخصه هاي ککبا سی ندارید می توانيد با اه به این م ستر رت خود د

سایر خدمات عمليات تعيين رم سمت  ستگاههاي خودپرداز در ق دوم ز رمدوم را انتخاب نموده و ز مراجعه 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 غيرحضیییوري  پرداخت "موردن

 (دنمایي صفحه بعد توجهبه شکل )وارد فرم پرداخت الکترونيکی گردید.  "الکترونيکی پيش پرداخت شهریه

 : یيدنما دقّت مربوطهکون بانک ملی وارد سامانه پرداخت الکترونيکی می شوید. به شکل هاي آیبا کليک بر روي 
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 غد مبلیيأوارد صفحه ت "پرداخت"کون آیموردنياز با کليک بر روي  اطالعاتپس از وارد نمودن کليه  باالشکل مطابق 

  ش داده می شود:صفحه حاوي جواب بانک به شما همانند شکل زیر نمای نآیيد أاختی می گردید که با تپرد
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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 نم تالششده است،  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 آیکونک بی با موفقيت انجام شد با کليکه پرداخت الکترونيک پس از این

 چاپ فرم گواهي پذيرش اينترنتي دانشجو: ****

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

یکونآهمانند مرحله قبل باید ابتدا از راي پرینت این فرم خواهد شد و ب (262شماره  گزارش) غير حضوري

 دستور File ماده گردد. سپس در پنجره فعال شده از منويآتا صفحه براي چاپ  استفاده نمود 

Print اب نموده و در پنجرهرا انتخ Print نظر اقدام به چاپ فرم نمود با انتخاب پرینتر مورد 

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

 .مراجعه نمایدمربوطه  دانشکدهبه  نهاییجهت پذیرش زمان مقرر در  الزمي و آماده سازي مدارک رغيرحضو

شده در زیر، از وضعيت  اعالم، از طریق منوي غيرحضوریپذیرفته شدگان می بایست پس از اتمام فرایند پذیرش  

 (هایین پذیرشو  حضوريمراجعه )تحویل مدارک تأیيد و یا عدم تأیيد مدارک الکترونيکی خود تا پيش از شروع مرحله 

  و نسبت به رفع نقص و تکميل مدارک خود اقدام نمایند.مطلع 

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

  بایست  قرار می گيرد ، می "یيد شدهتأ"نها در حالت براي آ " مدارکوضعيت تأیيد نسخه الکترونيکی "کليه افرادي که

روز مقرر به آموزش دانشکده مراجعه  در آگهی مندرج در تارنماي هر دانشکده درمطابق جدول زمان بندي اعالم شده 
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و اعالم شده در اطالعيه را اري ذرک بارگااصل مدحضوري به دانشکده در روز مراجعه دانشجویان ضروري است  .نمایند

 اشند. به همراه داشته ب

  یست اقرار می گيرد، می ب "مشروط"نها در حالت آبراي " يد نسخه الکترونيکی مدارکوضعيت تأی "کليه افرادي که

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

 خواهد شد.و مشکل مربوط به آن در صفحه مذکور اعالم 

 

در مهلت مقرر، پذيرش نهايي انجام نخواهد مدارک ثبت نامي شايان ذكر است درصورت عدم رفع مشکل 

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

 

 

 

 


