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  دانشگاه دامغان   آموزشی گلستان سامانهراهنماي ورود به 

    مقطع کارشناسی -)انجام پذیرش غیرحضوري (اینترنتی 

  است :  ی ر الزامیتوجه به مورد ز سامانهشروع به کار با   يبرا

(ترجیحا به        و باالتر   و  نه  ينسخه        با مرورگر تنها    سامانه ن  یا

و ...).   ، باشد( مانند  ی نم اجرا گر قابل ید  يشود و با مرورگرها   یاجرا مروز شده) 

  د : یر استفاده کنی ز  ياز آدرس هاسامانه   ارتباط با يبرا

  که این آدرس از طریق اینترنت قابل دسترسی می باشد.  . ١

آدرس از طریق  شبکه محلی دانشگاه  قابل دسترسی می باشد.(بدون  نیاز   که  این . ٢
). صرفا از داخل دانشگاه به  وصل شدن   به اینترنت

  مرورگر، پنجره  زیر نمایش داده می شود :  (Address bar) با وارد نمودن آدرس هاي فوق در نوار آدرس 
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  نمایش داده می شود: زیر سیستم پنجرهدر ادامه با کلیک برروي گزینه ي ورود به 

  خواهید شد:   Log in  وارد پنجره يو زدن گزینه ي ارسال    که مشاهده میکنیدکد امنیتی نمودن با وارد 

جامع گلستان می شوید. سامانه در ادامه با وارد کردن شناسه ي کاربري (نام عبور) و گذرواژه (کلمه عبور) وارد 

  تذکرات:
  توضیحات   گذر واژه   (نام عبور) شناسه کاربري  ردیف

، وشناسه کاربري ورودي   2256250به عنوان مثال: شماره داوطلب      ملی کد+  ورودي بهمن: شماره داوطلبی     1
  می باشد. 0122256250بهمن

وارد نمایند.  به عنوان شناسه کاربري خود را  پذیرفته شدگان غیر ایرانی بایستی شماره گذرنامه
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  دانشجویان   (اینترنتی) حضوريراهنماي پذیرش غیر
  وارد پردازش مربوطه می شود:در ابتدا دانشجو از مسیر زیر 

و  مراحل پذیرش به ترتیب ذکر شده باید انجام گیرد. در ادامه فرمی به شکل زیر نمایش داده می شود

مشاهده  را به ترتیب  مراحل کار    در آن   نمایش داده می شود و در پایین فرم جدولی است که   مشخصات اصلی دانشجو  ، در باالي فرم    
مراحل مختلفی جهت پذیرش  بسته به شرایط دانشجو( مثل رشته، دوره و ...) و شرایط دانشگاه (قوانین آموزشی، شهریه و ...)  .   می کنید

اگر مثال  می شود.(  داده  نمایش  فرم  این  در  دانشجو  پیش    غیرحضوري  مراحل  بگیرد(شبانه)  تعلق  پرداخت شهریه  پیش  دانشجو  به 
  شود.)  شهریه در فرم نمایش داده میپرداخت 

در سمت چپ  تذکرمهم:   راهنمایی  لیست شده،  تمامی موارد  براي  است که  بدین صورت  فرم  این  کلی  که  قالب  است  موجود  آنها 
  . که بدون مطالعه راهنما قادر به انجام عملیات مربوطه  نمی باشید توضیحات الزم را ارائه می کند
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  انجام پذیرش غیرحضوري  مراحل 
ي  گزینه  بروي  کلیک  با  وظیفه  نظام  وضعیت  زیر "انتخاب"تعیین  شکل  نمایش  "(صرفامطابق  قابل  برادران  باشد)براي  :می 

نکته :

. در این قسمت الزم است  فرم زیر اقدام نمایید مطابق  و تایید اطالعات موجود  در ادامه با وارد کردن مشخصات خواسته شده 

:بارگذاري نمایید"تصویر  ارسال "با کلیک برروي گزینه ي ) کیلو بایت 200تا50و اندازهبا فرمت (عکس خود را  

و  جدید عکس ارسالی بایستی تذکرمهم:
 تمام رخ با پس زمینه سفید باشد.
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  صدور شناسنامه و محل سکونت مطابق شکل زیر عمل کنید: محل  جهت وارد کردن محل تولد، 

  در قسمت مربوطه وارد نمائید.   کدرهگیري دریافتی از سامانه استعالم مطابق شکل زیر  انتهاي صفحه  در

باشد تنها کد رهگیري دیپلم را وارد نمائید ولی در صورتی که گونه دیپلم سه ساله (سالی واحدي  6-3-3در صورتی که گونه دیپلم 
  رهگیري دیپلم و پیش دانشگاهی را وارد کنید.  ترمی واحدي ) باشد کد –

  

  

  

وارد سامانه با کلیک برروي لینک زیر مطابق شکل زیر  
تاییدیه مدارك تحصیلی شوید. 
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تایید نمایید. را مطابق شکل زیر   اطالعات فوق بلهدرانتها ي فرم با انتخاب گزینه ي تایید دانشجو و تغییر آن به
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ادامه اطالعات ایثارگري (  شاهد، جانباز، آزاده، خانواده شهیدو ...) را مطابق  فرم زیر وارد نمایید: در  . ٣

   ) مطابق شکل زیر( به ترتیب   اطالعات مربوط به خانواده خود را    "خانوادهثبت اطالعات افراد "با کلیک برروي گزینه  
وارد نمائید.

اطالعات را ثبت نمائید.   ایجاددر انتها با کلیک برروي گزینه 

کلیک برروي گزینه ي   تغییرات با     اعمال 
اطالعات ثبت می گردد.

این قسمت خاص دانشجویان  
  شاهد و ایثارگر می باشد. 
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نمائید: وارد ایجادحال اطالعات مربوط به سه نفر از دوستان و آشنایان را (مطابق شکل زیر)  با کلیک برروي گزینه 

(مطابق شکل زیر) ثبت نمائید: ایجادخود را با کلیک برروي گزینه در ادامه فعالیت هاي شغلی، اجتماعی و فرهنگی 

  می باشد که با انتخاب آن و داشتن شماره کارت، رمز دوم اینترنتی  و  شبانهاین قسمت مربوط به دانشجویان دوره   . ٧
  به صورت اینترنتی  پرداخت نمایند:  مرکزي می توانند مبلغ مشخص شده را  با کلیک برروي لوگوي بانک 

اطالعات را ثبت نمائید.   ایجاددر انتها با کلیک برروي گزینه 

 اطالعات را ثبت نمائید.  ایجاددر انتها با کلیک برروي گزینه 
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تایید مبلغ پرداختی می گردید که با تایید آن صفحه جواب بانک مطابق شکل زیر  نمایان با کلیک بر روي گزینه ي پرداخت وارد صفحه   
  می گردد: 
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پیغام   باال  همانند شکل  انجام شود   با موفقیت  الکترونیکی  پرداخت  عملیات  با موفقیت    "در صورتی که  الکترونیکی  صورت  پرداخت 
ي انجام پرداخت الکترونیکی با رفع مشکلی که از طرف بانک اعالم شده است  نمایش داده می شود در غیر اینصورت مجددا برا  "پذیرفت

که  شوید  "پرداخت هاي الکترونیکی دانشجو"گلستان وارد صفحه  سامانه سعی نمایید. در هر صورت با کلیک برروي گزینه بازگشت به  
  درجدول پایین فرم مطابق شکل زیر پاسخ بانک مشخص است: 

  وارد مرحله بعدي شوید. دکمه يپس از اینکه پرداخت الکترونیکی با موفقیت انجام شد با کلیک برروي 

هنگام ثبت نام غیر حضوري بصورت الکترونیکی الزامیست(این مبلغ قابل استرداد نمی  شبانهپرداخت شهریه ثابت دانشجویان 

  باشد)، ضمنا شهریه متغیر در زمان انتخاب واحد بصورت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دریافت خواهد شد

پرداخت نمایند.  7حات قسمت بابت هزینه خدمات آموزشی مطابق توضی  هزار تومان 33000 درضمن کلیه دانشجویان مبلغ
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 به دانشگاه تحویل دهد.جهت پذیرش قطعی    حضوري    در این مرحله دانشجو فرم هاي اخذ تعهد را چاپ نموده تا در زمان مراجعه 
استفاده     Internet  Explorerدر صورتی که از مرورگر  فرم هاي دیگر در سیستم گلستان جهت چاپ این فرم ها، گزارش ها و  

Fileکلیک کرده در پنجره ي ظاهر شده، از منوي        برروي گزینهدر ابتدا  نماییدبه این صورت عمل  میکنید  

کنیدانتخاب  مطابق شکل زیر    را Printگزینه ي  

به  printاستفاده می کنید با راست کلیک کردن برروي صفحه و زدن گزینه   Google Chromeدر صورتی که از مرورگر در ضمن 
  صفحه پرینت می روید: 
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ممکن است این مرحله شامل چندین فرم باشد، پس دقت کنید حتما به شیوه  بیان شده پرینت گرفته شود تا کلیه صفحات مورد  نکته :

  دچار کسري مدارك نگردید.  مراجعه حضوري هنگام تا در  نیاز پرینت گرفته شود
  

هنگام مراجعه حضوري تحویل  و همراه مدارك ثبت نامی    در این مرحله فرم مرامنامه انضباطی را دانلود کنید و به صورت کامل پر کنید  . ٩
10نمائید. دانشگاه 

دانشجو در صورت اطمینان از صحت اطالعات وارد شده آنهارا تایید کرده و اقدام به چاپ فرم مشخصات کامل    بعددر مرحله ي   . ١٠
هنگام مراجعه حضوري تحویل دانشگاه  نمائید. همراه مدارك دیگر دانشجو میکند و 

ارسالی را  نکته : نخواهید داشت پس در صورت اطمینان کامل از  در این مرحله پس از تایید اطالعات، دیگر اجازه تغییر در اطالعات 
را انتخاب کنید "بلی "اطالعات وارد شده گزینه 

پرینتر برروي   درادامه  کلیک  با  و  و  کرده  انتخاب  را 
  فرم ها را چاپ کنید.    Print گزینه 

درصورتی که دسترسی به پرینتر ندارید فرم ها را با  
  به صورت   Save as PDFانتخاب گزینه  

  چاپ نمائید.   دیگرپی دي اف ذخیره نمائید و در زمان  
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هنگام مراجعه حضوري تحویل دانشگاه  نمائید.دانشجو گواهی پذیرش غیر حضوري خود را چاپ کرده و در  آخردر مرحله . 11

درضمن بعد از چاپ فرم ها آنها را امضاء   می باشد.  8مطابق توضیحات ذکر شده مرحله    11و    10  قسمت هاي  مراحل چاپ  :نکته

نمائید.
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توجه:  
دانشجو  بعد از انجام ثبت نام غیرحضوري (اینترنتی)  در سامانه گلستان و پرینت  فرم هاي تکمیل شده در پذیرش غیرحضوري  (فرم    

ذیل   همراه مدارك  را به  هاي مربوطه  دانشجویان)  الزم است فرم  و مشخصات کامل  درهنگام مراجعه  هاي تعهد، مرامنامه انضباطی 
  یند. احضوري تحویل دانشگاه نم

مدارك مشترك  

   داوطلبان پذیرفته شده جهت استعالم گواهی هاي تحصیلی  از آموزش و پرورش به سامانه تاییدیه مدارك تحصیلی به
مراجعه و درخواست صدور تاییدیه تحصیلی خود را ثبت نمایند و کد رهگیري صادر   https://emt.medu.irآدرس 

ثبت نمایند.  (هنگام ثبت نام غیرحضوري)  استعالم نهایی در سامانه آموزشی گلستانشده را نزد خود نگهداشته  و جهت 
  درضمن پذیرفته شدگان بعد از مراجعه به سامانه مذکورو مشخص نمودن نظام آموزشی، با انتخاب گزینه       
ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل هاي تحصیل دوره دوم متوسطه، به دانشگاه  ،  "التحصیلی   سوابق فارغ  "        

  محل پذیرش خود را درخواست نمایند.  
  .کپی از تمام صفحات شناسنامه  
  .کپی از کارت ملی  
 6  (نام، نام خانوادگی، کدملی و تاریخ تولد) . قطعه عکس پشت نویسی شده  
  در صورت   .داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و پزشکی و یکبرگ کپی آن)(درصورت مدرك نظام وظیفه

ه و  مراجعه کرد   https://vazifeh.police.irنداشتن مدرك ذکر شده از طریق  سامانه سازمان نظام وظیفه ناجا  به آدرس    
حضوري به دانشگاه تحویل   مراجعه  در ضمن رسید ثبت درخواست اینترنتی معافیت تحصیلی هنگام معافیت تحصیلی دریافت نمائید.

  دهید. 
دانش آموختگان نظام سالی واحدي یا ترمی واحدي 

  .کپی آندو برگ  آن به انضمام  اصل مدرك پیش دانشگاهی یا گواهی موقت . 1
  .کپی آن یک برگ  دیپلم یا گواهی موقت آن به انضمام. اصل مدرك 2
  . . اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی3
  .  . اصل ریزنمرات سه سال  متوسطه4

    6-3-3نظام جدید دانش آموختگان  
  آن به انضمام دو برگ کپی آن.  موقت  اصل مدرك پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه یا گواهی . ١
کارنامه فارغ التحصیلی دوره دوم متوسطه اصل  . ٢
گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه هاي دهم تا دوازدهم . - 602فرم  . ٣

  تذکرات: 
درصورت انصراف  پرداخت شهریه ثابت دانشجویان شبانه هنگام ثبت نام غیر حضوري بصورت الکترونیکی الزامیست (این مبلغ   . ١

        .قابل استرداد نمی باشد)
داوطلبان پس از ثبت نام اینترنتی در سامانه ي گلستان، اطالعیه هاي آموزشی را از طریق مسیرهاي ذیل دنبال کنند:  . ٢

                     : وب سایت دانشگاه دامغانhttps://du.ac.ir

     : کانال تلگرامی روابط عمومی دانشگاه@ duacir   در ضمن در پیامرسان هاي داخلی سروش و ایتا نیز فعال می باشد
    :صفحه رسمی دانشگاه دامغان در اینستاگرام@ du.ac.ir


