راهنماي ثبت نام غير حضوري براي ترم تابستان

دانشجويان محترم ساير دانشگاه ها كه مايل به ثبت نام ترم تابستان در دانشگاه صنعتي كرمانشاه مي باشند ،پس از وارد شدن به
لينك golestan.kut.ac.ir

بر روي لينك ورود به سيستم كليك كنيد.
پس از وارد كردن كد امنيتي خواسته شد وارد صفحه اي خواهد شد مطابق عكس زير.

بر روي ) Continue to this website (not recommended).گزينه دوم كه با عﻼمت قرمز مشخص شده(كليك نماييد.

لينك متقاضي مهمان را كليك كرده

و مشخصات خود را وارد نمايند...

خواهشمند است تعهدنامه الكترونيكي را مطالعه نماييد.
در اين فرم ،ترم تحصيلي مهماني براي تابستان  ٤٠٠٣است .شناسه كاربري و گذر واژه اي را كه وارد مي نماييد ،براي ورود بعدي
از آ ن استفاده نماييد .پس از تكميل اطﻼعات دكمه ثبت موقت مشخصات متقاضي را كليك نماييد.
دوباره با شناسه كاربري و گذرواژه اي كه ثبت نموده ايد وارد سيستم گلستان شويد و به پذيرش غيرحضوري دانشجويان متقاضي
مهمان در اين دانشگاه وارد شويد.

در اين فرم بر روي تكميل و تاييد اطﻼعات شخصي متقاضي مهمان كليك نماييد.

نكات مهم تكميل اين صفحه:
-١كليك بر روي عﻼمت سوال مقابل شماره دانشجو و درج شماره
دانشجويي در كادر آن
-٢فشردن عبارت جستجو در پايين صفحه
با انجام دو مورد باﻻ صفحه فعال شده و قادر به تكميل اطﻼعات
خواهيد بود.
 -٣نام دانشگاه مبدأ را حتماً صحيح وارد كنيد )قسمتي از نام دانشگاه
را وارد كنيد و با فشردن عﻼمت سوال مقابل آن  ،كد دانشگاه
مربوطه را وارد نماييد(.
 -٤در صورت نبودن رشته تحصيلي شما  ،رشته مهمان را انتخاب
نماييد.
-٥در پايين صفحه اطﻼعات را تاييد نماييد.

در اين قسمت عﻼمت سوال روبروي شماره دانشجويي را كليك كنيد و نام خود را انتخاب نماييد و دكمه

جستجو را از پايين صفحه كليك نماييد سپس اطﻼعات خود را تكميل نماييد و در نهايت آنرا تاييد كنيد.
در صورت عدم تاييد ثبت نام شما كامل نيست.
نام دانشگاه مبدا را با دقت انتخاب نماييد .كارنامه شما به اين دانشگاه ارسال خواهد شد.
اگر رشته تحصيلي شما در سيستم موجود نيست  ،رشته را مهمان وارد كنيد.

براي داشتن شماره دانشجويي بر روي اطﻼعات جامع كليك كنيد و شماره دانشجويي خود را مشاهده نماييد.

پس از تكميل اين قسمت مي توانيد از قسمت ارسال نسخه الكترونيكي مدارك ،معرفي نامه خود را آپلود نماييد.
توجه  :در صورتيكه معرفي نامه شما پس از پذيرش در دانشگاه صنعتي آماده شد از مسير زير اقدام نماييد:

شماره دانشجويي را وارد كرده و دكمه جستجو
را از پايين صفحه فشار دهيد.

فرايند شماره ) ٨پذيرش متقاضي مهمان( را انتخاب كرده و بر روي ارسال كليك نماييد و فايل مربوط به معرفي نامه را آپلود
نماييد  .دقت كنيد حجم فايل كمتر از  ٢٥٠مگابايت باشد.
در اينجا پذيرش غير حضوري شما پايان يافته است .پس از پذيرش نهايي توسط دانشگاه در تاريخ موردنظر انتخاب واحد نماييد.

