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

 مشاهده جدول زمان بندی ثبت نام: 

 ظهر( 41)ساعت  70/4177 /41  الی     41/70/4177   :از تاریخ  ثبت نام الکترونیکی)غیرحضوری( 

 14/70/4177الی     70/4177/ 40 :  از تاریخ ارسال مدارک با پست پیشتاز

 40/70/4177و برگزاری کالسها از تاریخ  its 41/70/4177ورود به سامانه 

 

 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

  "ورود به سیستم"کلیک بروی گزینه :2مرحله 

 

 

 

 

 :3مرحله 

 نکته:  شماره داوطلبی با شماره پرونده متفاوت است.

 477u -------  شناسه کاربری :

 کد ملی                 گذرواژه:

)نه شماره  شماره داوطلبی: به جای نقطه چین توجه
خود را تایپ نمایید. مثال اگر شماره داوطلبی شما  پرونده(

 4000000077uاست اینگونه تایپ نمایید:  0000000
 

 

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 به هر   "انتخاب"بر روی گزینه 

گزینه  از  زیرصفحه 

در انتهای سمت  که  "بازگشت"

قرار دارد  چپ هر فرم 

 استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه:

 امانهسرا مشاهده نموديد، از        "بيش از تعداد مجاز نمی توانيد از ..."      پيغام گلستان سامانه با كار حين در صورتی كه در

 "تنظيمات" نام با صفحه اين راست سمت گزينه ابتدا ،(LOGIN) گذرواژه و كاربري نام خارج شده و در صفحه وارد نمودن

 را زده و گزينه اي كه ظاهر می شود را انتخاب نماييد و در نهايت نام كاربري و گذرواژه را وارد نماييد.

 

  ارسال به وسیله پست پیشتاز به دانشگاه علم و صنعتمدارک مورد نیاز 

 و نظام آموزشی )سالی واحدی( (1-3-3برای نظام آموزشی )دیپلم اصل و یا گواهی مدرک  .4

 و یا نظام آموزشی )سالی واحدی( (1-3-3برای نظام آموزشی)اصل کارنامه تحصیلی دیپلم  .1

 نظام آموزشی )سالی واحدی(برای  دانشگاهی اصل مدرک پیش .3

 نظام آموزشی )سالی واحدی( برایاصل کارنامه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی  .1

 (1-3-3برای نظام آموزشی) های دهم تا دوازدهم()گزارش کی سوابق تحصیلی پایه 171فرم  .1

 دانشگاه علم و صنعت  به نام  سامانه نظام وظیفهگواهی معافیت تحصیلی صادر شده از  .1

 ارسال کپی کارت معافیت )دائم، پزشکی ، کارت پایان خدمت( در صورت داشتن .0



 پاکت جهت ارسال کارت دانشجویی .8

 تمام صفحات شناسنامه عضو هیات علمیکپی  .9

 اصل حکم کارگزینی عضو هیات علمی  .47

 مخصوص اعضای هیات علمی  4اصل فرم شماره  .44

 و ارسال آن تکمیل فرم تعهد معدل )انتقال مشروط( .41

 

 نکات مهم

 ( آماده و 1-3-3کلیه دانشجویان مدارک الزم جهت ثبت نام را بر اساس نظام آموزشی خود )ارسال ( و یا ) سالی واحدی

 .نمایند

  ساعت قبل از استفاده از کالس ها در محیط  11پذیرش غیر حضوری پس ازlms    الزم است دانشجو ،

مشاهده    itsخود را در روز پس از ثبت نام در ثبت نام کند . به عبارتی دیگر دانشجو دروس   itsدر محیط 

 خواهد کرد.

  دانشجویان جهت بارگذاری مدارک به کافی نت ها مراجعه کرده و  برخی سنوات گذشته درنظر به اینکه

نسبت به ارسال  اعالمی مشکالت زیادی در نحوه بارگذاری ایجاد شده لطفا شخص دانشجو طبق مدارک

 آنها اقدام نماید.

  در سامانه گلستان بارگذاری نمایند.را اعالم شده مدارک الزم است کلیه دانشجویان 

  تواند پذیرش غیر حضوریبه نام خود دانشجو باشد . در غیر اینصورت دانشجو نمی تلفن همراه دانشجوالزم است شماره 

  انجام دهد.

  و یا گواهی اصل عدم ارسال یا  و حضوریپذیرش غیر عدم ،  مدارکبارگذاری عدم در زمان ثبت نام در صورت

 جلوگیری بعمل خواهد آمد. انتخاب واحد آنهااز   مدارک

 .الزم است در بارگذاری مدارک در قسمت مربوطه به خود دقت الزم بعمل آید 



  به آدرس جهت دریافت تائیدیه ارزش تحصیلی https://emt.medu.ir )  ) مراجعه نمایید. و سوابق فارغ التحصیلی

 سامانه گلستان ثبت نمایید. پذیرش غیر حضوری پس از دریافت کد رهگیری آن را در قسمت مشخص شده در

  با مهر و امضاء دانشگاه ( 4دفترچه شماره  -07ص  – 1فرم شماره (فرم انصراف  ارسالدر خصوص دانشجویان انصرافی

 می باشد.ی قبلی و وزارت علوم الزام

 ود را در دفاتر خ )لغو معافیت تحصیلی(اند باید نامه انصرافدانشجویان انصرافی که قبال از معافیت تحصیلی استفاده کرده

 ثبت نماید. 47پلیس + 

  با  و مهر و امضاء مدیر آموزشگاه بودهبا  عکس دارکلیه مدارک تحصیلی دریافت شده از مقطع تحصیلی قبلی باید

 .شهرستان محل اخذ مدرک باشددرج  بخش و 

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

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

 باشدمی الزامیدر زمان ثبت نام  شناسنامه عکس دار اسکن. 

  آدرس در، بر اساس فیلم آموزشی موجود دانشجویان پسر موظف هستندکلیهpolice.ire آموزش، موشن گرافی ) قسمت

 ثبتجهت  services.epolice.ir آدرسو  های خدمات وظیفه عمومی، موشن گرافی معافیت تحصیلی  دانشجویان (

خواست توسط م وظیفه کنند، تا پس از تائید درت تحصیلی دانشگاهی مراجعه و اطالعات خود را وارد سامانه نظایمعاف

دانشگاه، سازمان نظام وظیفه اقدام به صدور معافیت تحصیلی کند کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام باید از معافیت 

 گیری بعمل خواهد آمد.اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوساله( برخوردار باشند در غیر  1تحصیلی دانشگاهی )

  قید نمایند.  10/10/0011 ر سامانه نظام وظیفهد  کلیه دانشجویان تاریخ شروع به تحصیل را 

  رت قید شده است. در صو)دانش آموزی ( در خصوص کد سخا این کد برروی برگه معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی قبلی

 مراجعه نمایید. 47در دسترس نبودن برای دریافت آن به دفاتر پلیس +

  انش د زیرا پس از ثبت نام در دانشگاه معافیت تحصیلی ید.خودداری نمایجدا  معافیت تحصیلی دانش آموزیاز ارسال

 ساله با قید نام دانشگاه اخذ نماید. 1باطل شده و دانشجو حتما باید معافیت تحصیلی  آموزی

 مقطع قبلی خود را پایه دوازدهم قید نمایید.معافیت تحصیلی حتما در زمان ثبت درخواست ، 

  پیوسته قید نمایید.حتما مقطع فعلی را لیسانس غیر پزشکی 

https://emt.medu.ir/
https://emt.medu.ir/
http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6996
http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6996


 رشته مورد نظر خود رشته نزدیک به رشته خود را قید نمایید. ندر صورت نبود 

  مجاز به ثبت درخواست نخواهند بود.دانشجویانی که هنوز به سن مشمولیت نرسیده اند 

  اشد.بقابل ویرایش نمی زیراجهت ثبت درخواست حتما از ثبت اطالعات وارده مثل رشته، مقطع، و ... اطمینان حاصل نمایید  

  تصویرکارت الزامی می باشد. اسکن و ارسالدانشجویانی که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت می باشند 

  بایست مبلغ درج شده در فرآیند پذیرش غیر حضوری را واریز نمایند.می دوره شبانهدانشجویان 

  باشد این فرم با تا  دوازدهم( این نکته ضروری می های دهم)گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه 216فرم در خصوص

 متفاوت است. دیپلمتحصیلی کارنامه 

  به جای شناسه کاربری یادشده 1774-4417سال تحصیلی  نیمسال دوم رشته معماریدانشجویان 

o  = شماره داوطلبی شناسه کاربری u771  

o کد ملی واژه رو گذ = 

 همچنینو پذیرش غیر حضوری را انجام دهند  را ارسال  دانشجویان فوق مانند دانشجویان دیگر مدارک .را وارد نمیاند

 قید نمایند. 74/44/4177دانشجویان مشمول نظام وظیفه تاریخ ثبت نام خود را در سامانه نظام وظیفه 

 باشد.پرینت اتمام پذیرش غیر حضوری و امضاء و ارسال آن همراه مدارک الزامی می 

  خیابان  –خیابان هنگام  –میدان رسالت –تهران  –به نشانی: ایران  41811-43441کلیه مدارک باید به آدرس پستی

 ارسال نمایید. اداره پذیرش و ثبت نام –دانشگاه علم و صنعت  -دانشگاه  

 کد رهگیری در صورت ت دریافارسال گردد. در صورت عدم ارسال با پست پیشتاز و عدم  پست پیشتازمدارک با  هکلی

 مفقودی مدارک این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مدراک مفقودی نخواهد داشت.

  ه پست دریافت راز ادا کوچکسایز  یک پاکتارسال مدارک حتما داخل پاکت پست  ارسال کارت دانشجوییجهت

( و در  و کد پستیمنزل آدرس  دانشجویی،مشخصات دانشجو، رشته، شماره )   قسمت گیرندهدر روی پاکت و گردد 

تی کد پس دانشگاه علم و صنعت و -خیابان دانشگاه   –خیابان هنگام  –میدان رسالت –تهران  –قسمت فرستنده )ایران 

در صورتی  قید شود که کارت دانشجویی ارسال گردد. این پاکت را همراه بقیه مدارک ارسال نمایید. (  43441-41811

  باشد.دانشجو میشخص چک ارسال نشود و یا مشخصات گیرنده اشتباه باشد کلیه عواقب آن بر عهده که پاکت کو



 و رشته تحصیلی قید گردد. شماره دانشجویینام و نام خانوادگی ، خودکار با  حتما روی پاکت اصلی مدارک 

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

 استفاده نمائید. مصارف شخصیمدارک یک نسخه کپی تهیه نموده و برای  ارسالشود، توصیه می شود قبل از 

  ه شدگان رفتیمدارک ثبت نام به منزله پذیرش نهایی نبوده و ثبت نام قطعی پذ ارسال بار گذاری و و تکمیل اطالعاتانجام

 شده توسط مدیریت امور آموزشی خواهد بود. ارسالالعات و مدارک طپس از تایید ا

 باشد.نمونه مدارک ارسالی اینجا موجود می 

                                                                                       

 امور آموزش دانشگاه



 

 

  





 



 



 


