راهنمای انتخاب واحد گلستان
دانشجویان محترم  ،برای انتخاب واحد در سیستم آموزشی گلستان  ،پس از وارد شدن به لینک golestan.kut.ac.ir

بر روی لینک ورود به سیستم کلیک کنید.

پس از وارد کردن کد امنیتی خواسته شد وارد صفحه ای خواهد شد مطابق عکس زیر.

بر روی ( Continue to this website (not recommended).گزینه دوم که با عالمت قرمز مشخص شده)کلیک نمایید.

پس از ورود به سیستم ،از مسیر ثبت نام ---عملیات ثبت نام ----ثبت نام اصلی وارد صفحه انتخاب واحد (ثبت نام ) شوید.

درصورتیکه پیش پرداخت شهریه انجام نداده باشید با پیغام خطا مواجه خواهید شد!

اگر مبلغ مورد نظر را واریز نموده اید  ،پس قادر به انتخاب واحد خواهید بود..از لیست ظاهر شده  ،درس مورد نظر را
انتخاب کنید  ،درس در جدول باال ظاهر می شود .بررسی تغییرات را زده در صورتی که پیغام خطایی ظاهر نشد ،
اعمال تغییرات را کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی اعمال تغییرات  ،وضع ثبت درس به جای بی اثر ،ثبت خواهد شد.

اگر درسی را که میخواهید انتخاب کنید شامل چند گروه باشد در کنار گروه های درسی سه نقطه قرمز رنگ
ظاهر می شود.
مثال در این تصویر تاریخ اسالم دارای چند گروه می باشد  .با کلیک بر روی نقاط قرمز رنگ بقیه گروه ها را
هم مشاهده می کنید!
و مانند بقیه دروس آنها را انتخاب کنید.

درصورتیکه می خواهید دروسی را که انتخاب کرده اید ،حذف کنید  ،در کنار نام درس در قسمت درخواست ،گزینه حذف را
انتخاب نمایید و سپس بر روی اعمال تغییرات کلیک نمایید .وضع درس دوباره بی اثر خواهد شد

پس از پایان انتخاب دروس برای اطمینان حتما گزینه اعمال تغییرات را کلیک نمایید .پس از انتخاب واحد گزینه پایان ثبت نام
را کلیک نمایید.در اینجا انتخاب واحد شما تمام شد.
پس از اتمام ثبت نام ،برای پرداخت بقیه شهریه می توانید از طریق شهریه  ----پرداخت های الکترونیکی دانشجو اقدام
نمایید.

در اینجا کل مبلغ بدهی خود را می بینید.می توانید مبلغی که می خواهید پرداخت نمایید را وارد کنید .سپس عالمت بانک ملی
را کلیک نمایید و از طریق سامانه بانک با داشتن شماره کارت و رمز دوم بدهی خود را پرداخت نمایید.

در قسمت اطالعات جامع می توانید مبلغ بدهی خود و همچنین درسهایی را که برداشته اید را ببینید.

با کلیک بر روی ترم مورد نظر (شماره  ،)1درس ها را خواهید دید .در هنگام ثبت نام وضع ترم در حال ثبت نام خواهد بود و
هنگامی که ثبت نام پایان یابد ،وضع ترم به مشغول به تحصیل تغییر می یابد .برای مشاهده میزان بدهی ،بر روی وضعیت شهریه
(شماره  )2کلیک نمایید .با جدول مشخص شده با شماره  3مواجه می شوید .در اینجا میزان بدهی خود درترم های مختلف
خواهید دید.
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برای مشاهده برنامه درسی خود ،در هنگامیکه وضع ترم در حال ثبت نام هست از قسمت ----گزارش های ثبت نام ----
برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام می توانید از برنامه خود مطلع شوید.

ودر هنگامیکه وضع ترم مشغول به تحصیل هست از قسمت گزارش های آموزش  -----دانشجو  ----اطالعات ثبت نام و
امتحان  ----برنامه هفتگی دانشجو می توانید از برنامه خود مطلع شوید.

