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 مقطع کارشناسی ارشدجدیدالورود شدگان غیرحضوری پذیرفته نامثبتراهنمای 
 :از طریق لینک زیر و با شناسه کاربری و گذرواژه مخصوص خود، وارد سامانه گلستان دانشگاه معارف اسالمی شوید 
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 +U011شناسه کاربری:کدملی  -

 ملیگذرواژه: کد  -

  پذیرش  -----پذیرش غیرحضوری  ----دانشجو  "پس از ورود به سامانه گلستان، از تب آموزش وارد مسیر

 .شوید " غیرحضور دانشجویان جدید الورود



 

 اطالعات الزم را وارد و مدارک خواسته شده  به ترتیب ردیف، بایستدر این بخش می نهایی شدگانپذیرفته

شده  "اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو "قسمت و در پایان وارد  را بارگذاری

 نام را دریافت و در وقت مقرر تحویل کارشناس آموزش دهند.و پرینت نهایی ثبت

 

 )مخصوص برادران(: تعیین وضعیت نظام وظیفه 1ردیف 

 



 

 تکمیل نمایید.طور کامل به: اطالعات خواسته شده را  قسمت اول –: اطالعات دانشجو 2ردیف 

 

 تکمیل نمایید.طور کامل به: اطالعات خواسته شده را قسمت دوم –: اطالعات دانشجو 3ردیف 

 

 



 

 باشند(ایثارگران می محترم های)مخصوص افرادی که از خانواده: اطالعات ایثارگری 4ردیف 

 

 کلیک کنید( "ایجاد")ابتدا روی دکمه  و  فرهنگی دانشجو : فعالیت های شغلی، اجتماعی5ردیف 

 



 های مورد نیاز برای بارگذاری قرار داده شده استدر این بخش فرم: های مورد نیاز: دریافت فرم6ردیف 

بایست پس از مینهایی ؛ پذیرفته شدگان ها از طریق سایت دانشگاه نیز قابل دسترسی است()این فرم

 ( بارگذاری کنند. 7هارا اسکن و سپس در بخش مربوطه )در ردیف فرم ،تکمیل اطالعات الزمو هافرمدریافت 

 

به ترتیب ردیف و بر اساس نوع مدرک، بایست شدگان نهایی می: پذیرفتهارسال فایل مدارک: 7ردیف 

 .اری نمایندذبارگ "ارسال"از طریق بخش مدارک خواسته شده را 

 

 )مخصوص خواهران غیر بومی(: تقاضای خوابگاه 8ردیف 



و  : پس از تکمیل اطالعاتاتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو: 9ردیف 

این بخش  بایست واردیشدگان نهایی ماین بخش قابل دسترسی خواهد بود و پذیرفته ،بارگذاری مدارک

 کارشناس آموزش تحویل دهند. قرر بهدر وقت مپس از امضاء، شده و از این قسمت پرینت گرفته و 

 

گواهی پذیرش مشروط شما مربوط به این بخش، چاپ گواهی پذیرش غیرحضوری دانشجو:  :10ردیف 

باشد و نیازی بایست به صورت حضوری و در وقت مقرر تحویل آموزش دهید میو نمایش مدارکی که می

 به گرفتن پرینت از این صفحه نیست.


