اطالعیِ ضوارُ زٍ پذیزفتِ ضسگاى کارضٌاسی
آسهَى سزاسزی سال 99
تبزیک بِ هٌاسبت هیالز پیاهبزگزاهی اسالم (ظ) ٍ ذَش آهسگَیی بِ ضموا پذیزفتمِ
ضسگاى آسهَى سزاسزی ٍ زاًطجَیاى آیٌسُ زاًطکسُ فٌی ٍ هٌْسسی گلپایگاى.

هزاحل ثبت ًام :
ثبت ًام الکتزًٍیکی(غیزحضَری)
جْت ثبت ًام الکتزًٍیکی ،اس تارید یکطٌبِ  99/08/11لغایت  99/08/13با
اًجام هزاحل سیز اقسام ًواییس.
ٍ -1رٍز بِ ساهاًِ آهَسش گلستاى بِ ًطاًی سیز

www.golestan.gut.ac.ir
 -2کلیک بز رٍی " ورود به سیستم"

ٍ -3ارز کززى ًام کاربزی ٍ گذر ٍاصُ

بِ هٌظَر ٍرٍز بِ ساهاًِ ،رهش عبَر ٍ ضٌاسِ کاربزی ضوا بِ ضکل سیز هی باضس:
ضٌاسِ کاربزی

 k991سپس کس زاٍطلبی کٌکَر

گذر ٍاصُ

کس هلی

هثال:
ضٌاسِ کاربزی

k9911543967

گذر ٍاصُ

0098765432

تذکز هْن: 1ثبت ًام ایٌتزًتی زر سهاى بٌسی هطرع ضسُ الشاهی هی باضس.
تذکز هْن: 2پس اس تکویل فزایٌس ثبت ًام زر ساهاًِ گلستاى ،پزیٌت بزگِ تاییسیِ ثبمت
ًام کِ زر آذزیي هزحلِ بزای ضوا ارسال هیضَزّ ،وزاُ هسارکی کِ زر ازاهِ گفتمِ
هی ضَز پست ًواییس.

ارسال هسارک اس طزیق پستی
بِ هٌظَر ثبت ًام ًْایی السم است هسارک سیز طی پٌج رٍس کاری اس تارید 99/08/17
بِ زاًطکسُ فٌی ٍ هٌْسسی گلپایگاى اس طزیمق پسمت پیطمتاس بمِ آزر  :اغمفْاى،
گلپایگاى،هیساى هعلن ،کیلَهتز یک بلَار ضْسای گوٌام ،زاًطمکسُ فٌمی ٍ هٌْسسمی
گلپایگاى -اهَر آهَسش کس پستی 8771767498 :ارسال ًواییس:
هسارکی کِ پس اس ثبت ًام ایٌتزًتی بایستی ارسال ضَز:
 .1پزیٌت تاییسیِ ثبت ًام غیز حضَری زر ساهاًِ گلستاى
 .2اغل هساک زیپلن یا گَاّیٌاهِ هَقت پایاى زٍرُ زیپلن ٍ زٍ بزگ تػَیز آى (ًظام آهَسضی )3-3-6
 .3اغل هساک زیپلن ٍ پیصزاًطگاّی یا گَاّیٌاهِ هَقت پایاى زٍرُ زیپلن ٍ پیصزاًطگاّی ٍ زٍ بزگ کپی
آى (ًظام قسین آهَسضی)
 .4سِ قطعِ عکس توام رخ  3*4رًگی زر سال جاری سهیٌِ سفیس پطت ًَیس ضسُ ( بزازراى ٍ ذَاّزاى)
 .5سِ قطعِ عکس  3*4زر سال جاری پطت ًَیس ضسُ سهیٌِ سفیس بزای ًظام ٍظیفِ بزازراى
 .6زٍ سزی کپی اس توام غفحات آى (ّز غفحِ رٍی یک بزگِ ) A4
 .7زٍ سزی کپی اس آى(پطت ٍ رٍ زٍ طزف بزگِ ) A4
 .8ریش ًوزات زیپلن ٍ پیص زاًطگاّی هْز ٍ تاییس ضسُ تَسط هحل تحػیل
 .9کپی کارت پایاى ذسهت یا هعافیت (زارًسگاى کارت پایاى ذسهت یا هعافیت ذمسهت) (پطمت ٍ رٍ زٍ
طزف بزگِ) A4
 .10اغل فزم ّای بارگذاری ضسُ زر ساهاًِ گلستاى (فزم ّای  ٍ 5ٍ4ٍ1فزهْای زاًطجَیاى جسیس الَرٍز)

با آرزوی موفقیت و سالمتی
امور آموزش دادکشنه
99/80/11

