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    ]  1   [    ]فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه شهيد بهشتی  مرکز[

 مهمان انثبت نام دانشجوی راهنماي

 تابستان( دوره)

دانشجوياني كه قصد دارند يك يا چند واحد درسي را بعنوان مهمان در دانشگاه شهيد بهشتي اخذ نمايند 

. توصيه اقدام نمايند سوتوانند طبق مراحل زير براي اخذ در برابر مقررات و در بازه زماني تعيين شده مي

 نام با مشكل مواجه نشوند. نام مدارك مورد نياز را تهيه نمايند تا در حين ثبت به ثبت شود پيش از اقدام مي

 : الزممدارک 

 و جديدتمام رخ عكس )اسكن( يك قطعه الكترونيكي تصوير  .1

مورد تاييد دانشگاه مبدا كه درآن نام دروس قابل اخذ ،تعداد واحد بطور كامل  معرفي نامه فرماسكن( )تصويرالكترونيكي  .2

 درج و ثبت شده باشد.

 براي پرداخت الكترونيكي شهريه  ،اينترنتي دوم و رمز CVV2كد  عضو شتاب دارايمعتبر كارت  يك .3

 مراحل ثبت نام:

روي  و بروارد شويد  http://golestan.sbu.ac.irبه آدرس  گلستان سيستم آموزشي صفحه اصلي به  اول: مرحله

 (1)شكل  .كليك نمائيد« ورود به سيستم» دكمه

 

 (1شكل )

http://golestan.sbu.ac.ir/
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و بر روي دكمه  شده را در كادر وارد نماييدكد امنيتي خواسته با ورود به صفحه بعدي  مرحله دوم:

 (2كليك نماييد. )شكل « ارسال»

 

 (2شكل )

دكمه بر روي سپس و « انمتقاضي مهم»پيوندبر روي ابتدا شود  اي كه باز مي در صفحه :سوممرحله 

آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي با موفقيت به سيستم شما پس از اين مرحله  (3. )شكل يدكليك نماي« ورود»

     در صفحه ثبت مشخصات اوليه دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه را مشاهده  و شويد وارد مي

 (4شكل )مي كنيد.

 

 (3)شكل 

 

 (4شكل )

krtd6 

1 

2 
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اطالعات « مهمان در اين دانشگاه مشخصات اوليه دانشجويان متقاضي  ثبت»در صفحه  :ارمچهمرحله 

وپيش از  نماييدتكميل دقت  ارا ب «شناسه كاربري و گذر واژه مورد نظر»و  «مشخصات اوليه داوطلب» بخش

 (5)شكل . دقت مطالعه نمائيد  در پائين صفحه را به واقع «توضيحات مهم» تكميل اطالعات

 

 (5)شكل 

 الزم است شماره گذرنامه خود را وارد نمايند.  ايراني در قسمت شماره شناسنامه، دانشجويان غير :1 نکته

شناسه جلوي كادرها توضيحات ارائه شده، مطابق « شناسه كاربري و گذرواژه مورد نظر» بخشدر  :2 نکته

توجه  داشته باشد.كاراكتر  16تا  8بين تخابي انكاراكتر و گذرواژه  16تا  4بين انتخابي شما بايد  كاربري

ضروري است لذا در حفظ و سيستم  مجدد بهورود جهت  كاربري و گذرواژه  شناسه داشتند ياشبداشته 

 .خاطرسپاري آن كوشا باشيدب

در صورتي كه كليك نمائيد. « متقاضي ثبت موقت مشخصات»گزينه بر روي از تكميل اطالعات  پس

را مالحظه « اطالعات با موفقيت ثبت گرديد»ام غپيرا درست تكميل كرده باشيد  اطالعات درخواستي

 د.يازسيستم خارج شو مراحلميل كپس از دريافت اين پيغام جهت ت .خواهيد كرد
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در اين مرحله براي ورود  مجدد به سيستم آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي از شناسه كاربري  مرحله پنجم:

 (6)شكل  حله قبل تعريف كرديد استفاده نماييد.اي كه در مر و گذرواژه

 
 (6شكل )

 

س مسير زير را ودرنام  ثبت جهت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتيپس از ورود به سيستم  مرحله ششم:

كليك « پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه»دنبال كرده و بر روي گزينه 

 (7)شكل  نماييد.

 پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه←پذيرش مهمان ←جودانش ←آموزش 

 
 (7)شكل 
 

در جدول « پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه»درصفحه  مرحله هفتم:

 «تكميل و تائيد اطالعات شخصي متقاضي مهمان»كنار « انتخاب» گزينهبر روي « مراحل ثبت تقاضا»

 (8)شكل  .ائيدكليك نم
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 (8)شكل 

بندهاي اطالعاتي  «تكميل اطالعات دانشجويان متقاضي مهمان در اين دانشگاه»در صفحه  مرحله هشتم:

 روي سيستم بارگذاري نماييد.« ارسال تصوير»را تكميل نموده و عكس خود را با كليك بر روي گزينه 

 
 (8)شكل 

 

محل نام دانشگاه  كردن دارو منظوره ب( 9)شكل « مهمان در دانشگاه مبدا اطالعات تحصيلي»در بخش 

در كادر وارد نموده )مثال چنانچه شما دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي را بخشي از نام تحصيل خود 

كليك نماييد. از  «دانشگاه»ر روي عالمت سوال كنار كادر كادر وارد نموده و ب در«عالمه%»بصورت هستيد( 

  (10شكل ) يد.كنو برروي آن كليك  پيدا كردهرا خود نام دانشگاه  «ها راهنماي دانشگاه» هرستف
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در صورت هر گونه اشتباه  از درج صحيح نام دانشگاه خود درسيستم گلستان اطمينان حاصل نماييد. :توجه

 عواقب بعدي به عهده متقاضي است.

 

 (9)شكل 
 

 
 (10)شكل 

در  مبدا ترم ورود به دانشگاهوارد كردن . براي خود را نيز درج كنيد« رشته تحصيلي»ام ن ترتيب همين  به

 شود انتخاب از فهرستي كه باز مي ترم ورود راكليك نموده و را آن عالمت سوال مقابل روي  كادر مربوطه

 (11)شكل  نمائيد.

 
 (11)شكل 
 

 شماره معرفي نامه»، «اضي مهمان در اين دانشگاهتكميل اطالعات دانشجويان متق»صفحه ن يپاي آخر در در

وضعيت تائيد »گزينه را وارد نموده سپس « تاريخ معرفي نامه دانشگاه مبدا»و « دانشگاه مبدااخذ شده از

نماييدكه شماره معرفي  توجه (.12)شكل  تغيير دهيد« را تاييد مي نمايموارده اطالعات »را به «متقاضي

 . باشدبطورصحيح درج شده  نامه

 
 (12)شكل 

1 

2 

3 
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 كرده باشيد واردرا درست  كليك نمائيد. درصورتي كه اطالعات« بررسي تغييرات»روي دكمه  بر پس از آن

كليك نمائيد تا اطالعات  «عمال تغييراتا»توانيد بر روي دكمه  شود لذا مي هيچ  پيغام خطايي صادر نمي

 (13ثبت شوند. )شكل 

 

 
 (13)شكل 

پذيرش »صفحه  كليك كنيد. با اينكار به «بازگشت»اعمال تغييرات بر روي دكمهپس از  مرحله نهم:

 (14يد. )شكل دگر مي باز «ضوري دانشجويان متقاضي مهمانحغير

 

 (14)شكل 

« مراحل ثبت تقاضا»در قسمت « پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي مهمان»در صفحه  مرحله دهم:

 الصاقاز كليك نماييد.  «ارسال نسخه الكترونيكي مدارك»يف دوم مربوط به در رد« انتخاب»بر روي گزينه 

 (15 )شكل. هرگونه تصوير به جاي عكس پرسنلي خود جدا خوداري شود

 

 (15)شكل 

1 2 
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و در د ئيكليك نما« ارسال»بر روي عبارت « پرونده دانشجو مدارك و تاييد ارسال»پس از ورود به صفحه 

را كليك « اعمال تغييرات»از روي سيستم خود پيدا نموده و معرفي نامه را شود  ز ميكه با يصفحه جديد

 (16)شكل .نماييد

 

 
 (16)شكل                                                            

مراحل ثبت »در قسمت « پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي مهمان»در صفحه  :یازدهممرحله 

 (17)شكل  نام كليك نماييد. مربوط به ثبت سومدر رديف « انتخاب»روي گزينه  بر« تقاضا
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 (17)شكل 

توانيد  تابستان را مي دورهكليه دروس ارائه شده در « نام اصلي دانشجو ثبت »در صفحه  هم:دوازدمرحله 

بر روي آن كليك نمائيد تا ( درس مورد نظر خود را از اين فهرست انتخاب كرده و 18مالحظه نماييد.)شكل 

 (19واقع در باالي صفحه منتقل شود. )شكل « دروس انتخابي جهت ثبت نام»به جدول 

 

 (18)شكل 
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 (19)شكل 

كليك نمائيد در صورتي كه مشكلي وجود نداشته « بررسي تغييرات» دكمهس بر روي وپس از انتخاب در

 ( 20دهد. )شكل  را به شما مي« بررسي با موفقيت انجام شد.»سيستم پيغام باشد 

 

 (20)شكل 

 

 .ظاهر شود« عمليات با موفقيت انجام شد»كليك نمائيد تا پيام « اعمال تغييرات»ه سپس بر روي دكم

 (21)شكل 

 

 (21)شكل 

 ه حالتداراي وضعيت ثبت ب« دروس انتخابي جهت ثبت نام»در فهرست  سوپس از اعمال تغييرات در

 (22شوند. )شكل  ميتبديل « ثبت»
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 (22)شكل 

ساعت وتاريخ  ي و ياكه دروس از لحاظ ساعت كالسدر هنگام انتخاب دو يا چند درس توجه نماييد  :1 نکته

با ( 23مواجه خواهيد شد. )شكل اخطار  با پيغامغير اين صورت  در زيرا تداخل نداشته باشندبا هم امتحان 

 (24. )شكل توانيد مشاهده كنيد مي حركت موس روي كلمه خطا علت بروز خطا را

 

 (23)شكل 



 1396 خرداد ماه    ]، پژوهشی و دانشجوییراهنماي سيستم جامع آموزشی[

 

    ]  12   [    ]فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه شهيد بهشتی  مرکز[

 

 (24)شكل 

مي باشند كه مختلف ارائه شده گروه و ساعات كالسي  ينچند، داراي شده برخي از دروس ارائه :2نکته 

صورتي كه هنگام ثبت نام با اخطار تداخل ساعات  (25 ،)شكلدر كنار اين دروس قرار دارد« ... »گزينه

توانيد گروه هاي مي« ... »گزينه  مواجه شديد با كليك بر رويبودن ظرفيت كالس ها و تكميل كالسي 

 (26 ديگر را انتخاب نمايد. )شكل

 

 (25)شكل 

 

 (26)شكل 

الزم است شود و  متقاضي از نظر سيستم بدهكار محسوب مي سوپس از ثبت نام درهم:سيزدمرحله 

د. پرداخت شهريه فقط بصورت الكترونيكي و از طريق همين نماي پرداخت را اخذ شده ها(درس)شهريه 

 (27)شكل  پذير خواهد بود. جهت پرداخت الكترونيكي مسير زير را دنبال كنيد. سامانه امكان

 پرداختهاي الكترونيكي دانشجو ←شهريه  ←آموزش 

در نظر گرفته ظرفيت 

 شده براي كالس

 ظرفيت پر شده كالس

هاي گروه 

 تعريف شده

 براي درس
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 و يا از مسير :

 ← ← ←  

 پرداخت الکترونيکی ←

 

 (27)شكل 

ساعت  راس ثبت نام دروسي كه پرداخت الكترونيكي آنها بطور كامل انجام نشده است نکته بسيار مهم:

پرداخت كامل صورت صبح  8ساعت  اگرتا .روزهاي ثبت نام از سيستم آموزش حذف خواهد شدصبح  8

شد و خواهد حذف  به ميزان بدهي تعريف شده در سيستم، واحدهاي انتخابيدر  نپذيرد ثبت نام دانشجو

 .شود تلقي مي یکن لم کاندر واحد یا واحدهاي حذف شده ثبت نام دانشجو 

« مبلغ پرداختي»مبلغي كه بايد پرداخت نماييد در كادر ميزان  «پرداختهاي الكترونيكي دانشجو»در صفحه 

كليك واقع در سمت چپ باالي صفحه بانك تجارت  آرمخت شهريه بر روي پردا منظوره ب. درج شده است

 (28)شكل  نمائيد.

 

 (28 )شكل
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 د واييوارد نمدر كادرهاي تعبيه شده اطالعات كارت شتاب خود را  «سامانه پرداخت الكترونيكي»در صفحه 

 «تخپردا»بر روي دكمه  «ارمتمامي شرايط و ضوابط را مطالعه كرده و آن را قبول د»پس از انتخاب گزينه 

 (29)شكل  .كليك نمائيد

 

 (29)شكل 

 

 «پذيرش غير حضوري دانشجويان متقاضي مهمان»پس از پرداخت دوباره به صفحه  هم:دچهارمرحله 

دريافت »كنار  چهارمواقع در رديف  «انتخاب» گزينهبر روي « مراحل ثبت تقاضا»از قسمت بازگرديد و 

 (30)شكل  مائيد.ن كليك «گواهي پذيرش
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 (30)شكل 

تكميل مراحل  مويد« يان مهمان دوره تابستاندانشجوو انتخاب واحد ثبت مشخصات  گواهي»و چاپ رويت 

  شما است.ثبت نام 
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 توجه نمائيد كه اين گواهي به منزله كارت دانشجوئي موقت خواهد بود.


