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 شیص ٌکیلی تشٍ صفحِ يیا تِ اًتقال اص پس

 گزسٍاطُ ٍی استشک شٌاسِ تا ذیکٌ کیکل

گشدد لیتکو کیاتَهات  

 

 

 شَدی ه دادُ شیًوا کِ یکذ تٌْا سپس

ذیتضً سا "ٍسٍد" ذیکل ٍ کشدُ ٍاسد سا  

 

 

https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm


 

 

 

 

 دلخَاُ "گزسٍاصُی کاستش شٌاسِ" دسج ٍ فشم لیتکو اص پس

خشٍج سا  ٍ ذیتفشاس سا "داٍطلة هشخصات هَقت ثثت"ذیکل

 تا تاس يیا ٍ سفتِ گلستاى تِ ٍسٍد ِیاٍل صفحِ تِ  تضًیذ.

 اًتخاب صفحِ يیا دس کِ) خَد "گزسٍاطُ ٍی کاستش شٌاسِ"

 ذیشَ ٍاسد( ذیکشد

 

 ٍی کاستش شٌاسِ" تاس يیا

 هشحلِ دس کِ سا خَد "گزسٍاطُ

 اًتخاب دلخَاُ شکل تِ قثل

 ذییًوا ٍاسد ذیًوَد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةیتشت تِی ستیتا فَق هشاحل اص کذام ّش اداهِ دس

گشدد لیتکو  

 



 

 اص ٍ اًتخاب سا تخش يیا کاس اىیپا دس

ذیکٌ استفادُ شاتییتغ اعوال ذیکل  

 



 

 

 

 

 

 

 :مهم اریبس نکات

 يا تاالتز استفادُ ًوائيذ. 7 وسخه Internet Explorer تزای ٍرٍد تِ سايت ثثت ًام ٍ اًجام هزاحل آى فمظ اس ًزم افشار .1

در غفحِ سَال ًوَدى ًام ،  ًوايص هی دّذرا  "تعذاد دفعات مجاز ورود شما بیش از حذ مجاز می باشذ"در غَرتی کِ سيستن پيغام  .2

 :تزی ٍ گذرٍاصُکار

را اًتخاب ًواييذ ٍ سپس ضٌاسِ کارتزی ٍ گذرٍاصُ خَد را ٍارد  "غیر فعال کردن صفحات دیگر"گشيٌِ  تٌظيوات ٍ سپس گشيٌِ  

 ًواييذ.

آپلَد کليِ فزم ّا تا پاياى هْلت ثثت ًام الشاهيست ٍ تِ ّيچ ٍجِ پس اس آى ًِ اس عزيك سيستن ٍ ًِ تػَرت دستی فزهی دريافت ًوی  .3

 گزدد.

را هطخع ًوَد تا سيستن رضتِ  "مجموعه رشته و گرایش"لثل اس اًتخاب رضتِ ٍ داًطگاُ آخزيي هذرن الشاها تايذ در اًتْای غفحِ  .4

 تِ ضوا ًوايص دّذ. "رشته تحصیلی آخریه مذرک  "ّای هجاس تزای ضزکت در ايي رضتِ را در تخص 

لاتل اًتخاب هی تاضذ ٍ سايز رضتِ ّا  سَال( لاتل دستزسی است، ت تٌْا رضتِ ّايی کِ در سيستن ٍ اس عزيك آيکي )ػاله .5

 هجاس تِ ضزکت در آسهَى ًوی تاضٌذ.

 ّشيٌِ ّای ثثت ًام تِ ّيچ ػٌَاى لاتل استزداد ًوی تاضٌذ. .6

 گشدد اًجامی تذسست "داٍطلة هشخصات "هشحلِ کِی صَست دس

 فاقذ)سدیف ّا (  هشاحل شیسا.گشددی ه ظاّش "شذُ ذییتا " کلوِ

تِ عثاستی حتی اگش صحیح ّن تکویل گشدد ًیاصی .است کلوِ يیا

 تِ رکش ایي عثاست ًذاسد.

 



در جلسِ تا حجن پاييي تاضٌذ. در غيز ايي غَرت  "JPG"در ارسال هذارن دلت گزدد کِ اٍال کليِ هذارن اس ًَع ػکس ٍ تا پسًَذ  .7

داٍری ايي هذارن تزرسی ًطذُ ٍ درًتيجِ ًوزُ هٌفی لحاظ خَاّذ ضذ. جْت حػَل اعويٌاى اس آپلَد غحيح هذارن تايستی خَد 

 در غفحِ ارسال هذارن، هذرن آپلَد ضذُ را تثيٌذ. "مشاهذه"داٍعلة ًيش تتَاًذ اس عزيك گشيٌِ 

گيزد ضزايظ سْويِ رسهٌذگاى در دفتزچِ  اساس ضَاتظ هزتَعِ تؼلك هیاس ظزفيت پذيزش تِ هتماضياى سْويِ رسهٌذگاى تز  یدرغذ .8

 .سٌجص ليذ گزديذُ است راٌّوای ثثت ًام آسهَى کارضٌاسی ارضذ ساسهاى

اًجام تواهی هزاحل تاال الشاهی تَدُ ٍ درغَرتی کِ حتی يکی اس هزاحل فَق تذرستی اًجام ًطَد ايي اهز در پذيزش ٍ اجاسُ حضَر در  .9

 داٍعلة تاثيز هستمين خَاّذ داضت. جلسِ آسهَى

اس ثثت ًام خَد پزيٌتی تْيِ ًوَدُ ٍ اعالػيِ ّای تؼذی سايت را  "گواهی اوجام ثبت وام"پس اس پاياى هزاحل ثثت ًام حتوا در هزحلِ  .11

 دًثال ًواييذ.

در  ٍ اعالػات هزتَط تِ سَاتك کاری، هطخػات تحػيلی هماعغ لثلی تِ عَر کاهل، درج اعالػاتی اس لثيل هطخػات ضٌاسٌاهِ ای، .11

 کتاب ٍ غيزُ هی تاضٌذ السم است در رسٍهِ ليذ ًوايٌذ. رسٍهِ ضزٍری است. ّوچٌيي داٍعلثاًی کِ دارای سَاتك ػلوی اس لثيل: همالِ،

 .گشيٌِ ای خَاٌّذ تَد 4سَاالت آسهَى ّوگی تِ غَرت  .12

 .تَدُ ٍ ًياس تِ سَاتك تيوِ ًوی تاضذ دٌّذُ ساتمِ کار تاضذ لاتل لثَل در خػَظ گَاّی ساتمِ کار، ّز ًَع گَاّی هؼتثزی کِ ًطاى .13

ّوچٌيي تزای افزادی کِ ًوی تَاًٌذ ايي گَاّی را تْيِ ًوايٌذ، حکن کارگشيٌی ٍ يا اسکي ساتمِ تيوِ کِ در سايت تيوِ تاهيي اجتواػی 

 هَجَد هی تاضذ کافی است.

اهتياس حاغل اس سَاتك کاری+ اهتياس حاغل اس  + وَع: اهتياس حاغل اس آسهَى ٍرٍدیگشيٌص ًْائی داًطجَ در ّز رضتِ تز هثٌای هج .14

 .هػاحثِ، غَرت هی پذيزد

 .ايي دٍرُ ّا ٍجَد ًذارد عثك لَاًيي استخذاهی کطَر ّيچگًَِ هٌغ يا هحذٍديت استخذاهی تزای فارؽ التحػيالى .15

ٍ در غَرت سَال در هَرد هسائل   campus2@iust.ac.ir آدرس در غَرت هَاجِْ تا ّز گًَِ سَال در هَرد سَاالت آهَسضی تِ  .16

 ًواييذ. ارسال   azmoon)ػٌَاى( ،    Subjectتٌْا تا    golestan@iust.ac.ir   فٌی سيستن گلستاى، هی تَاًيذ  ايويلی تِ آدرس

 داًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت تِ آدرس : 2ْت کسة اعالػات تکويلی تِ سايت پزديس ضوارُ ج .17

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=campus2  

 هزاجؼِ ًواييذ .
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