
  راهنماي پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود

 
با توجه به اينکه تمامي مدارک تحصججيلي تحويلي به دانشججباه به  ويژه کليه دانشجججويان جديدالورود  -

هيچ عنوان تا پايان تحصيالت مرجوع نمي گردد، لذا موکدًا توصيه مي گردد از تمامي مدارک کپي تهيه 
در غير اينصورت دانشباه در قبال تحويل کپي مدارک هيچبونه مسئوليتي نموده و نزد خود نبهداريد، 

 برعهده ندارد.

 

 انجام پذيرش غيرحضوري الزم است مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد. دانشجويان گرامي جهت
1-  
 
 

 
 
 
 

    

صفحه  -2 شده از کاربر، وارد  سته  شي خوا سال کد نماي شويد.  Loginپس از اين مرحله و ار مي 
 :در اين صفحه

بهمن  يکه وروديدر صجججورتو  100Dيد از کاراکترهايهسجججت يچنانچه ورودي مهرماه ومقطع دکتر -
 د.يگذر واژه استفاده نمائ يبرا يشناسه و از کد مل يبرا يداوطلببه همراه شماره  200Dد از يهست

 

وارد شدن به سايت گلستان به  -1

 http://golestan.iut.ac.irآدرس 

کليک بر روي گزينه  -2

 "ورود به سيستم"



که يو در صججورت 100A  يد از کاراکترهايارشججد هسججت يچنانچه ورودي مهرماه ومقطع کارشججناسجج -
گذر واژه  يبرا يشججناسججه و از کد مل يبرا يبه همراه شججماره داوطلب 200Aد از يبهمن هسججت يورود

 د.ياستفاده نمائ

 
 يکه وروديو در صججورت 100K  يد از کاراکترهايهسججت يچنانچه ورودي مهرماه ومقطع کارشججناسجج -

گذر واژه اسججتفاده  يبرا يشججناسججه و از کد مل يبرا يبه همراه شججماره داوطلب 200Kد از يبهمن هسججت
 د.ينمائ

 
و  100M يد از کارکتر هايمهر هسجججت يد و وروديرش شجججده ايپذ يچنانچه بصجججورت مورد-

 يبرا يشجناسجه و از کد مل يبرا کدملیبه همراه  200M د يبهمن هسجت يکه ورود يدرصجورت
 د.ييگذرواژه استفاده نما

ارشججد سججاير  ي)متقاضججيان بدون نزمون کارشججناسججاز طريق سججيسججتم نزمون دانشججباه چنانچه -
به همراه شجججماره   100Z يد از کارکتر هايرش شجججده ايپذثبت نام و ( يدولت يدانشجججباهها

 د.ييگذرواژه استفاده نما يبرا يشناسه و از کد مل يبرا در سيستم نزمون يپرونده ثبت نام
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

فرض کنيد دانشجوي مقطع کارشناسي هستيد  -1

به ابتداي شماره داوطلبي کاراکترهاي 

K001  مي باشيد  و در صورتي که ورودي بهمن

را اضافه کرده و براي  K002کاراکترهاي 

 شناسه کاربري استفاده نماييد .

 K0014171759بعنوان مثال : 
 

براي   کدملياز   -2

 استفاده نماييد. گذرواژه

 

کليک بر روي اين آيکون   -3

 جهت ورود به سيستم

 



 شويد يم يدر اين مرحله وارد فرم پذيرش غيرحضور -3

 

 

 ظاهر مي گردد.نيز مرحله پرداخت شهريه  ويژه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه    توجه 
 
، عملياتدر سجججتون انتخاب در اين مرحله با کليک بر روي کلمه   تعيين وضجججعيت ن ام وظيفه   -1

پنجره زير بر روي صفحه ظاهر مي گردد که طبق دستور گفته شده اقدام به ثبت وضعيت ن ام وظيفه 
 نماييد.خود مي 

 
 

 کليک بر روي آيکون اصالح جهت ثبت در سيستم -2 

 

 انتخاب وضعيت نظام وظيفه -1

 

انتخاب نوع وضعيت از داخل  -1

 کادر کشويي

 



با انتخاب اين مرحله وارد فرم "تکميل و تاييد اطالعات  پرکردن اطالعات دانشجججوق قسججمت اول  -2
شخصي توسط دانشجو" مي شويد. الزم است کليه اطالعات اين فرم بصورت کامل و صحيح وارد گردد. 
چنانچه اطالعات وارد شده با مدارک دانشجو مغايرت داشته باشد، دانشباه با شخص متخلف برخورد 

 ند نکته ضروري مي باشد خواهد کرد. در اين خصوص رعايت چ

 

 وارد کردن اطالعات کليه فيلدهاي موجود در فرم ضروري مي باشد -الف
بخش اطالعات شناسنامه اي و کارت ملي با اطالعات موجود در ثبت احوال کشور اعتبارسنجي  -ب

 شده و درصورت مغايرت پيغام خطا مي دهد.

ت وارد شده در پايين فرم ابتدا بر روي نيکون پس از وارد نمودن کليه اطالعات و تاييد اطالعا -ج
کليک نماييد تا چنانچه اشججتباهي در اطالعات وارد شججده وجود دارد به شججما نمايش داده  

دريافت  "مشججکلي براي انجام عمليات وجود ندارد"شججود. درصججورتيکه پيغام سججبز رن  مبني بر 
شججما در سججيسججتم ثبت گردد. با کليک کنيد تا اطالعات  نموديد حال بايد بر روي نيکون 

در اين مرحله عمليات به پايان  "عمليات با موفقيت انجام شججد"دريافت پيغام سججبز رن  مبني بر 
 وارد مرحله بعدي شويد.  رسيده و با کليک بر روي نيکون 

 در شججکل زير نمونه فرم اين مرحله)تاييد و تکميل اطالعات( با پاره اي از توضججيحات را مشججاهده 
 نماييد.مي 
 

چنانچه دانشجوي کارشناسي هستيد الزم است 
کد رهبيري تاييديه ديپلم و درصورتي که ن ام 
سالي واحدي يا ترمي واحدي هستيد کد رهبيري 
تاييديه پيش دانشباهي را نيز در سيستم وارد 

ز طريق لينک انماييد. جهت دريافت اين کدها 
که در شکل با کادر قرمز مشخص مربوطه در فرم 

وارد سايت نموزش و پرورش شده و شده اند 
کد  ، پرداخت مبلغ موردنياز پس از ثبت نام و

رهبيري را که به شماره موبايل ثبت شده در 
مراحل ثبت نام ارسال مي گردد وارد سيستم 

 نماييد



 
خاب اين مرحله قسمت دوم اطالعات دانشجو با انت پرکردن اطالعات دانشجوق قسمت دوم  -3 -3

بر روي صفحه ظاهرمي گردد که بايد به دقت پر شده و در پايان همانند فرم قسمت اول اقدام 
 به تاييد اطالعات و سپس ثبت نن در سيستم نمايد.

4-  
ان يز دانشجوي)ويژه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا و ن  استعالم سوابق تحصيلي -4 -5

در اين مرحله وارد فرم اسجتعالم دانشججو  بوده اسجت( يي ننها کاردانکه مقطع قبل يکارشجناسج
روي لينججک  ،جهججت دريججافججت کججد پيبيري الزم اسجججججتسجججوابق تحصجججيلي شجججججده کججه 

http://estelam.msrt.ir  کليک نموده و وارد سايت وزارت علوم شود. در سايت مربوطه پس
 گردد.از تکميل اطالعات درخواستي کد پيبيري به شماره موبايل ثبت شده در فرم ارسال مي 

)در شججکل زير با کادر قرمز مشججخص شججده( را در کادر کد پيبيري دريافتي د کدانشجججو بايد 
کليک نمايد تا در جدول جواب  سججوابق تحصججيلیاسججتعالم نموده و سججپس بر رول لينک وارد 

  .استعالم قابل مشاهده گردد

6-  
ز ي)ويژه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا و ن ثبت اطالعات تحصيالت قبلي دانشجو  -5

شجو سيدان شنا شجو  يننها کاردان يکه مقطع قبل يان کار ست دان ست( در اين مرحله الزم ا بوده ا
اطالعات تحصيالت دانشباهي قبلي خود را درصورت وجود با کليک بر روي نيکون اصالح تکميل 
شباهي  ستم مرحله تحصيلي دان سي شده در  نمايد و  چنانچه غير از  مراحل تحصيالت قبلي ايجاد 

ام به ثبت اطالعات نن مرحله تحصجججيلي ديبري نيز وجود دارد با کليک بر روي نيکون ايجاد اقد
 نمايد.

 



 
 
 

در اين مرحله چنانچه دانشجو از تسهيالت ايثارگري استفاده مي نمايد الزم  اطالعات ايثارگري -6
 است اطالعات خود را وارد نمايد.

الزم است دانشجو با استفاده از اين فرم اطالعات افراد خانواده خود  اطالعات خانواده دانشجو  -7
را وارد سيستم نمايد. براي وارد کردن اين اطالعات به تعداد افراد خانواده هر بار با انجام عمليات 

 زير اقدام به ثبت اطالعات الزم نماييد.
  

درصورتي که مقطع کارداني را گذرانده ايد حتما الزم است اطالعات اين مقطع بصورت کامل وارد 

 مقطع بعدي مقطع کارشناسي ناپيوسته قيد گرددگرديده و در قسمت اطالعات 

کليک بر روي اين لينک  -1

عال شدددددن هنجره  هت ف ج

 افراد خانواده
 

انتخاب نوع نسبت  -2

 از داخل کادر کشويي
 

هرکردن  -3

خصات فرد مش

 خانواده

کليددددک بددددر روي  -4

آيکددون ايجدداد جهددت 

  ثبت اطالعات



 
 پس از وارد نمودن اطالعات افراد خانواده، جدول اطالعات شجججبيه فرم زير به شجججما نمايش داده 
مي شجود. الزم به ککر اسجت درصجورت نياز به اصجالح و يا حذال اطالعات هر يک از افراد خانواده 

 کافي است در سطر مربوطه با انتخاب اصالح و يا حذال اقدام به انجام تغييرات الزم نماييد.

 
 
 
 
 
 
 
 

شجججده و مرحله بعدي را  مجددًا وارد فرم پذيرش غيرحضجججوري با کليک بر روي نيکون 
 انجام دهيد.

 
شجو  -8 سه معرال براي دان در اين مرحله با انتخاب گزينه معرفين  وارد نمودن اطالعات حداقل 

دانشجججو در فرم پذيرش غيرحضججوري وارد فرم زير شججده که طبق دسججتورالعمل زير الزم اسججت 
 اطالعات مشخص شده در فرم معرفين حداقل براي سه نفر غير خويشاوند وارد گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نک  -1 يک بر روي اين لي کل

جهت فعال شدددن هنجره ايجاد 

 مشخصات معرف
 

هرکردن مشخصات  -2

 فرد معرف

 

کليددک بددر روي  -3

آيکون ايجاد جهدت 

 ثبت اطالعات 

 



شود.  شما نمايش داده مي  شبيه فرم زير به   پس از وارد نمودن اطالعات معرفين، جدول اطالعات 
درصججورت نياز به اصججالح و يا حذال اطالعات هر يک از معرفين کافي اسججت در سججطر مربوطه با 

 انتخاب اصالح و يا حذال اقدام به انجام تغييرات الزم نماييد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شجججده و مرحله بعدي را  مجددًا وارد فرم پذيرش غيرحضجججوري با کليک بر روي نيکون 
 انجام دهيد.

 
چنانچه دانشججججو داراي هريک از    وارد نمودن فعاليتهاي شجججغلي، اجتماعي و فرهنبي دانشججججو   -9

فعاليتهاي شجججغلي، اجتماعي، فرهنبي و ... مي باشجججد الزم اسجججت در اين مرحله اقدام به ثبت ننها در 
 مي باشد. 7حوه ورود اطالعات شبيه مرحله سيستم نمايد که ن

 
درصورتيکه دانشجو مسافرت خارج    وارد نمودن اطالعات مربوط به سفرهاي خارجي دانشجو   -10

از کشور داشته باشد،  الزم است در اين مرحله اقدام به ثبت اطالعات ننها در سيستم نمايد که نحوه 
 مي باشد. 7ورود اطالعات شبيه مرحله

 
فرم  با انتخاب اين مرحله  وارد فرمي مي شجود که الزم اسجت  فرمهاي مربوط به اخذ تعهد  چاپ -11

 گردد.از نن استفاده  يموردن ر توسط دانشجو پرينت و امضاء شده و در مراحل بعد
نکته  اين مرحله ممکن است براي برخي دانشجويان فعال نباشد که به معني عدم نياز دانشجو به انجام 

 مرحله است.اين 
 )لطفًا جهت پرينت صحيح فرمهاي اخذ تعهد به دستورالعمل زير توجه نماييد(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ابتدا روي آيکون  -1

کليک کنيد تا    

صفحه براي چاپ آماده 

 گردد.

سپس در هنجره فعال  -2

دستور  Fileشده از منوي 

Page Setup  را انتخاب

 کنيد.

 A4انتخاب نوع کاغذ  -1
 

 انتخاب جهت کاغذ بصورت افقي -2

 

تمام  صفر کردن  -3

 حاشيه ها
 

 جهت ثبت تنظيمات Okانتخاب گزينه   -4
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

شجويي فعال گردد با کليک کردن بر   فرم)هاي( موردنياز  دريافت   -12 چنانچه اين مرحله براي دان
براي دانشجو باز مي گردد که در نن فايل تصوير يک فايل زيپ شده در پايين صفحه روي اين مرحله 

پرينت و  از حالت زيپ خارجمدرک موردنياز نمايش داده مي شججود. الزم اسججت دانشجججو فايل)ها( را 
 د.ياز ننها استفاده نما يدر مراحل بعدو   کرده

 
در اين مرحله دانشجججو بايد مدارک موردنياز پذيرش غيرحضججوري را ابتدا   ارسججال فايل مدارک  -31

 ننها نمايد. Uploadاسکن نموده و بر روي کامپيوتر کخيره نمايد. سپس اقدام به 

  

از  Printانتخاب دستور  -5

 Fileمنوي 

 

کلیک نموده  ارسالدر مقابل هر مدرک روی 
 تا پنجره صفحه بعد فعال شود



 

  

 
 

باال بايد براي کليه مدارک موجود در جدول انجام گيرد. پس از ننکه کليه مدارک الزم خود را  عمليات
وارد فرم پذيرش  به ترتيبي که توضجججيح داده شجججد ارسجججال نموديد با اسجججتفاده از نيکون 

 غيرحضوري شده و مرحله بعدي را دنبال کنيد.
 
 
 

اين مرحله مربوط به دانشجوياني است که مشمول پرداخت شهريه مي باشند    مرحله پيش پرداخت شهريه -12
 کنند.و البته براي دانشجويان دوره روزانه اين مرحله قابل مشاهده نبوده و بايد پذيرش را از مرحله بعدي دنبال 
 پرداخت شهريه تنها به روش الکترونيکي قابل انجام است که توضيحات نن در کيل نمده است 

 
ست کاربر  پرداخت به روش الکترونيکي  شهريه به روش الکترونيکي الزم ا براي انجام پيش پرداخت 

ضمنًا کارت م شد.  شته با شتاب بوده و حداقل به اندازه مبلغ الزم موجودي دا وردن ر بايد داراي کارت 
 توجه نماييد( صفحه بعدو تاريخ انقضاء باشد. )به شکل   cvv2، کد چهاررقمي پويا داراي  رمز دوم

کلیک کرده و فایل  انتخاب فایل بر روی

موردنظر خود را از روی هارد کامپیوتر انتخاب 
 نمایید.



شکل هاي زير   رکزلبا کليک بر روي نيکون بانک م شويد. به  سامانه پرداخت الکترونيکي مي  وارد 
 توجه نماييد 

 
 

 

جهت وارد شدن به سايت 

هرداخت الکترونيکي بر روي 

 اين آيکون کليک کنيد.



با کليک بر روي نيکون "بازگشت به سيستم گلستان" وارد صفحه پرداخت پرداخت مبلغ پس از 
در جدول پايين فرم، ستون نخر با عنوان پاسخ بانک قابل مشاهده گلستان مي شويد که  الکترونيکي
 مي باشد.

 

وارد مرحله   پس از اينکه پرداخت الکترونيکي با موفقيت انجام شججد با کليک بر روي نيکون 
 بعدي شويد.

 
ويژه کليه دانشججججويان بوده و مانند  يپرداخت شجججهريه هزينه جانب   يپرداخت هزينه جانب مرحله -13

شهريه تنها به  ست. مرحله پيش پرداخت  توانيد به توضيحات روش  يمروش الکترونيکي قابل انجام ا
 در باال مراجعه نماييد. يپرداخت  الکترونيک

 
 

ضاي خوابباه  -14 ست با انتخاب اين مرحله مطابق  تقا شد الزم ا ضي خوابباه با شجو متقا چنانجه دان
 تورالعمل زير اقدام به ثبت درخواست خود نمايد.دس
 
 
 

 انتخاب گزينه بله  -1
 کليک بر روي آيکون اصالح  -2 

 



چنانجه دانشجو متقاضي وام باشد الزم است با انتخاب اين مرحله شبيه مرحله قبلي   تقاضاي وام  -15
 اقدام به ثبت درخواست خود نمايد.

 
 

با انتخاب اين مرحله ابتدا صحت اطالعات ورودي از دانشجو   دانشجو چاپ فرم مشخصات کامل  -61
 سوال شده و سپس فرم مشخصات دانشجو بر روي صفحه ظاهر مي گردد.

اين مرحله که نخرين مرحله از مراحل انجام  در چاپ فرم گواهي پذيرش اينترنتي دانشججججو  -71 
براي پرينت اين  می شججود.ش اينترتي پذيرش غيرحضججوري مي باشججد دانشجججو وارد فرم گواهي پذير

اسججتفاده نموده تا صججفحه براي چاپ نماده گردد. سججپس در پنجره  فرم بايد ابتدا از نيکون 
با انتخاب پرينتر موردن ر  Printرا انتخاب نموده و در پنجره  Printدسججتور  Fileفعال شججده از منوي 

 اقدام به چاپ فرم نمود.
 يابد. يمدر اينجا پذيرش غيرحضوري دانشجو پايان 

 

 نکات مهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ساعات اداري تماس   33911010درصورت وجود هرگونه اشکال صرفًا در مراحل پذيرش اينترنتي با شماره تلفن 
 حاصل نماييد.  

 1400ان سال تابست – دانشباه صنعتي اصفهان مديريت سيستم گلستان

ستان به  افت پيامک پذيرش،يو درپس از پذيرش نهايي -1 ستم گل سي شما در  سه کاربري  شنا
الزم است در قسمت  براين براي ورود به سيستم گلستانشماره دانشجويي تغيير مي يابد. بنا

شججناسججه کاربري شججماره دانشجججويي و در قسججمت گذرواژه کد ملي خود را وارد نماييد از کليه 
مي گردد در حفظ شناسه و گذرواژه خود دقت الزم را بنمايند در هرصورت  تقاضادانشجويان 

است  چنانچه در مدت زمان تحصيل در دانشباه نام و کلمه عبور خود را فراموش نموديد الزم
 د.ييتماس حاصل نمابا دفتر نموزش دانشکده خود 

همچنين از کليه دانشجججويان تقاضججا مي گردد راهنماي موجود بر روي صججفحه اول گلسججتان در -2
قسجمت "راهنماي اسجتفاده از سجيسجتم ويژه دانشججويان" را مطالعه نمايند تا در مراحل بعدي 

 استفاده از سيستم دچار مشکل نبردند.
 


