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داًص آهَختِ گزاهی

سالم
ثبت ًام در ایي جطي ،صزفا بِ صَرت ایٌتزًتی ٍ اس طزیق ساهاًِ گلستاى ( )golestan.iust.ac.irاهکاى پذیز است.
هزحلِ ٍ -1ارد ساهاًِ گلستاى ضَیذ ٍ ضٌاسِ کاربزی ٍ رهش عبَر خَد را ٍارد کٌیذ.
(اگز رهش خَد را فزاهَش کزدُ ایذ یا ًوی تَاًیذ ٍارد ساهاًِ ضَیذ ،با آهَسش داًطکذُ خَد تواس بگیزیذ .کارضٌاساى هزبَطِ،
هطکلتاى را حل خَاٌّذ کزد).

 -2بِ بخص "پیطخَاى خذهت" ٍارد ضَیذ.
" -3درخَاست ضزکت در جطي داًص آهَختگاى  "1395-96را کلیک ٍ سپس "درخَاست جذیذ" را کلیک ًوائیذ.
تَجِ:
ایي گشیٌِ غزفاً در غَرت فارغ التحػیل ضذى قابل هطاّذُ است .اگز ٌَّس فارغالتحػیل ًطذُایذ ٍ در سیستن گلستاى
ٍضعیت ضوا داًطجَ هیباضذ ،هتاسفاًِ اهکاى ثبتًام در ایي جطي را ًذاریذ.
ٍلی اگز ٍاجذ ضزایط هیباضیذ ٍ اقذاهات فارغ التحػیلی خَد را اًجام دادُایذ ،لیکي "پیطخَاى خذهت" ٍ "درخَاست
ضزکت در جطي داًص آهَختگاى ّ "1395-96وچٌاى بزایتاى فعال ًوی باضذ ،با ضوارُ ( 77244658خاًن تیوَریاى)
تواس حاغل ًواییذ.

هزحلِ  -2فزم هزبَطِ را تکویل ًوائیذ.
دقت ضَد در غَرت توایل تعذاد ّوزاُ یا ّوزاّاى خَد را هطخع ًوائیذ.

هزحلِ  -3قسوت خذهات اًتخابی "؟" را کلیک کٌیذ.
در ایي قسوت هی تَاًیذ خذهات دیگز جطي (ضام ،تٌذیس ٍ اهکاى پست بستِ فیلن ٍ عکس) را اًتخاب ًواییذ.

هزحلِ  -4آدرس خَد را تکویل ٍ "اعوال تغییزات" را کلیک کٌیذ.

حال ٍارد غفحِ سیز هیضَیذ.

 هطاّذُ گزدش کار :با کلیک کزدى بز رٍی ایي گشیٌِ هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ درخَاست ضوا در چِ هزحلِای قزار دارد. ٍیزایص فزم ثبتًام :در غَرتیکِ بخَاّیذ فزم خَد را ٍیزایص یا تغییزی در آى ایجاد ًواییذ اس ایي گشیٌِ استفادُکٌیذ.
 حذف درخَاست :بزای حذف درخَاست ضزکت در جطي داًص آهَختگاى ایي گشیٌِ را کلیک کٌیذ.ٍ -اریش ّشیٌِ :پس اس تکویل فزم ثبتًام ٍ اًتخاب خذهات ،ایي قسوت را کلیک ًوَدٍُ ،ارد درگاُ باًک هلی ایزاى ضَیذ.

هزحلِ ٍ -5رٍد بِ درگاُ باًک هلی ایزاى:
با کلیک کزدى بز رٍی آیکَى باًک هلی ٍارد غفحِ پزداخت خَاّیذ ضذ.

اطالعات حساب خَد را ٍارد ًواییذ ٍ دکوِ "پزداخت" را کلیک ًواییذ.

پزداخت ضوا اًجام ضذ.
دکوِ "تکویل فزآیٌذ خزیذ" را کلیک ًواییذ.

"باسگطت بِ سیستن گلستاى" را کلیک کٌیذ

تاییذ ٍ ارسال بِ کارضٌاس :پس اس ٍاریش ّشیٌِ بایذ حتوا دکوِ تاییذ ٍ ارسال بِ کارضٌاس کلیک ضَد .در غیز ایي
غَرت درخَاست ضوا در کارتابل خَدتاى باقی هیهاًذ ٍ کارضٌاس درخَاست ضوا را ًخَاّذ دیذ.

پس اس تاییذ ٍ ارسال بِ کارضٌاس ضوا دیگز ًوی تَاًیذ تغییزی در اطالعات خَد بذّیذ .لذا در تواهی هزاحل دقت
فزهاییذ.
در ضزایط خاظ اگز لشٍهی بِ ایجاد تغییز بَد ٍ یا هیخَاستیذ بِ "خذهات اًتخابی" خَد اضافِ کٌیذ (فقط ٍیزایص

هثبت) با کارضٌاس جطي خاًن تیوَریاى  77244658تواس بگیزیذ.

بِ اهیذ دیذار ضوا در جطي داًص آهَختگاى در اردبیْطت 1397
دبیزخاًِ جطي

