
 راهنماي ثبت نام پذيرش غير حضوري 

 

وارد سامانه آموزش گلستان به آدرس  internet exploreجهت ثبت نام اينترنتي از طريق مرورگر ترجيحاً 

http://golestan.semnan.ac.ir .شويد بر روي گزينه ورود به سيستم كليك نماييد 

 

 به همراه شماره )ورودي بهمن ماه(U002)ورودي مهرماه( و U001  در قسمت شناسه كاربريپذیرفته شدگان  -

 و در كادر گذر واژه كد ملی خود را وارد نمایيد.  داوطلبی

 

 

http://golestan.semnan.ac.ir/


 پذيرش بر روي پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديد الورود كليك نماييدبعد از ورود از منوي  -

 

 در اين صفحه بايد كليه انتخاب هاي ستون عمليات را به ترتيب كليك نماييد و فرم هاي مربوط را تكميل كنيد.  -

 

 كنيد.در قسمت تعيين وضعيت نظام وظيفه از منوي كركره اي وضعيت نظام وظيفه خود را تعيين و تاييد  -

 



قسمت اول اطالعات خود را تكميل كرده و بعد از ورود اطالعات بر روي بررسي  -حال در قسمت اطالعات دانشجو -

تغييرات كليك نماييد تا فيلد هايي كه خطا دارد و يا اگر پر نشده به شما هشدار دهد در پايان حتما گزينه تاييد 

 .اطالعات را كليك كنيد و اعمال تغييرات را بزنيد

 

 



در مرحله بعد بر روي اطالعات دانشجو قسمت دوم كليك نماييد و اطالعات خود را تكميل نماييد. براي وارد كردن  -

زبان سيستم بايد انگليسي باشد در سامانه گلستان فقط با زدن كليد كنترل مي توانيد زبان سيستم را به گروه خوني 

را بزنيد. اگر تاييد دانشجو در پايان  0برادران اگر خواهر نداريد عدد  انگليسي تغيير دهيد. در قسمت تعداد خواهران و

 فرم را بله نزنيد بعد از اعمال تغييرات اطالعات شما ثبت نمي شود

 

 



در قسمت بايد كد رهگيري استعالم مدارك تحصيلي خود را وارد نماييد. بر روي ادرس وب سايت استعالم كليك  -

خود را دقيق وارد نماييد و منتظر دريافت كد پيگيري از طريق پيامك باشيد. سپس  نماييد مشخصات شناسنامه اي

 كد رهگيري در اين قسمت وارد نماييد.

 

 



از طريق كليك بر روي استعالم مدرك تحصيلي مي توانيد مدارك تحصيلي قبلي خود را با تاريخ فارغ التحصيلي  -

 مشاهده نماييد.

 

 

  



 دانشجو اطالعات خود را بررسي و در صورت نياز ويرايش نماييد.در قسمت تحصيالت قبلي  -

 

 در صورتي كه اطالعات ايثارگري داريد در اين قسمت بايد فيلدهاي خواسته شده را تكميل نماييد. -

 

در قسمت اطالعات شخصي و وابستگان بر روي اطالعات افراد خانواده كليك نماييد و اطالعات  افراد خانواده را با  -

 توجه به فيلدها تكميل نماييد .

 

 

 نفر را به عنوان معرف ثبت نماييد. 3بايد در قسمت معرفين مشخصات اسامي  بعد از ثبت اطالعات خانواده -



 

در صورتي كه فعاليت هاي شغلي فرهنگي و اجتماعي داريد بايد در اين قسمت بر روي ايجاد كليك كرده و بعد از  -

 ثبت روي ايجاد كليك كنيد.

 

 در بند بعدي براي ثبت سفرهاي خارجي بايد بر روي ايجاد كليك كرده و اطالعات سفر خود را ثبت كنيد. -



 

فرم هاي اخذ تعهد را چاپ كنيد و امضا كنيد همچنين فرم هاي مورد نياز را دانلود كنيد و بعد از چاپ تكميل  -

جهت ارسال مدرك بر روي گزينه ارسال كليك فايل ها آپلود نماييد. نماييد سپس در قسمت ارسال فايل مدارك 

 فايل را از سيستم خود انتخاب كرده و بر روي اعمال تغييرات كليك كنيد.

 



 

ي پرداخت الكترونيكي هزينه جانبي بر روي آيكن بانك مركزي كليك كنيد تا به سايت بانك وصل برابعد در مرحله  -

 پرداخت نماييد.شود و با اطالعات كارت بانكي خود هزينه را 

 

بعد از پرداخت هزينه بايد مبلغ هزينه پرداخت شده تاكنون با مبلغ قابل پرداخت يكي باشد. اگر همه مراحل را به  -

درستي تكميل شود با كليك بر روي اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم  مشخصات كامل ثبت نام شما تاييد مي 

  گردد.


