
عا  ه    یس

  
ما فاده از یرا تان  ا م گ ت  کا   ا

   



  :شودياز دو روش زير اقدام م يبه امکانات سيستم گلستان از يک يدسترس يبرا

  : مستقيم يدسترس - ١

  .با استفاده از منوها همانند شکل زير

  

  

  : انتخاب سريع - ٢

حالـت   يدکمـه انتخـاب حالـت را رو    ،يدر نـوار انتخـاب سـريع در پـايين صـفحه اصـل       بدين ترتيـب کـه  

 يشود يا بر رويفشار داده م Enterدکمه  مرتبه گزارش قرارداده و شماره امکان را وارد کرده و دو/پردازش

  .شوديکليک م دکمه

  

  

  



  .را تغيير داد اطالعات موجود در سيستم توانيتوسط آنها م که ييهافرم :پردازش

  .گرفتگوناگون  يهاياز اطالعات موجود در سيستم، خروج توانيتوسط آنها م که ييهافرم :گزارش

  :به آنها يو مسير دسترس کاربرنظر  مورد امکانات

  گذرواژهو يا  شناسه كاربريتغيير  •

  )١١١٦٠پردازش  (} تغيير شناسه كاربري و گذرواژه توسط كاربر>  کاربران>  سيستم {

توجه شود که هـر کـاربر    .و گذرواژه کاربر مورد نظر استفاده مي شود ياز اين پردازش جهت تغيير شناسه کاربر :توضيح

 ياز طرف. باشد يخود م شناسه كاربري و گذرواژهشود ملزم به تغيير  ياولين بار وارد سيستم گلستان م يکه برا يهنگام

خـود را   گذرواژه به خصوص شناسه كاربري ودر صورت نياز  يصل مختلف زماننياز است هر کاربر در فوا يبه داليل امنيت

   .تغيير دهد

  دانشجو يو پرسنل يمشاهده اطالعات جامع آموزش •

  )١٢٣١٠پردازش  (} دانشجو جامع اطالعات> آموزش { 

اين پردازش کاربر مي تواند با استفاده از امکانات پـيش  در . دانشجويان مشاهده فعاليتهاي تحصيلي و مشخصات :توضيح

هر تـرم بـه    اطالعات اصلي، جدولي از خالصه اطالعات ترمي دانشجو، مشخصات دروس اخذ شده دانشجو در بيني شده،

دانشجو، وضعيت شهريه بـه همـراه جزئيـات     همراه اساتيد آن، وضعيت دانشجو در يک ترم، تا يک ترم و يا وضعيت کلي

دانشجو، وضعيت دروس ثبت نام شده در ثبت نام مقدماتي، ثبت نام  مل آن، اطالعات پرسنلي دانشجو، وضعيت دروسکا

  .آن را مشاهده کند اصلي و ترميم و نظاير

  دانشجويان جديدالورود يپذيرش غيرحضور •

  )١٤٠٨٠پردازش  (} دالوروديجد انيدانشجو يرحضوريغ رشيپذ> دانشجويان  يپذيرش غيرحضور> ثبت نام { 

پـس از   .استفاده مي شـود ) ياينترنت پذيرش(  جديدالورود يدانشجو يغير حضور پذيرشاز اين پردازش جهت  :توضيح

   .پذيرش نهايي به دانشگاه مراجعه نمايد يدانشجو بايد برا ياتمام پذيرش اينترنت

  يتکميل شده مشخصات کامل دانشجو جهت ارائه در زمان پذيرش حضورمشاهده و چاپ فرم  •

  )١٨٠٠گزارش  (} الورود جديد دانشجوي کامل مشخصات> ها گزارش> دانشجويان  يپذيرش غيرحضور> ثبت نام { 

دانشـجو   يحضـور  غيرپذيرش از اين گزارش جهت چاپ اطالعات وارد شده در سيستم توسط دانشجو در زمان  :توضيح

   .توجه شـود کـه ايـن اطالعـات چـاپ شـده بايـد هنگـام مراجعـه بـه دانشـگاه همـراه دانشـجو باشـد              . استفاده مي شود

  







توجـه شـود   . استفاده مي شود پايان ترميمدانشجو پس از  ياز اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ برنامه هفتگ :توضيح

دروس اخـذ شـده    ياين گزارش ليست نهائ. دانشجو پايان يافته باشد ترميمشود که  ياستفاده م يکه از اين گزارش زمان

  .دهد يتوسط دانشجو را نمايش م

  دانشجو يمشاهده کارنامه ترم •

  )٧٩گزارش  (} دانشجو ترمي كارنامه> کارنامه  >دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  .از اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ کارنامه يک ترم خاص دانشجو استفاده مي شود :توضيح

  اشتغال به تحصيل يدرخواست گواه •

  )١٢٤٦٠پردازش  (} شهريه و تحصيل به اشتغال گواهي درخواست> ها درخواست> دانشجو > آموزش { 

الزم به تذکر است که . دانشجو استفاده مي شود ياشتغال به تحصيل برا ياز اين پردازش جهت درخواست گواه :توضيح

توانـد جهـت    يشخص دانشجو با استفاده از اين پردازش درخواست خود را ثبت نموده و پس از تاييد توسط کاربر مجاز م

  .اشتغال به تحصيل اقدام نمايد يدريافت گواه

 شهريه يپرداخت الکترونيک •

  )١٥٤٥٠ پردازش (} دانشجو الکترونيکي پرداختهاي> شهريه > آموزش { 

 يتوجه شـود کـه دانشـجو بايـد تمـام     . دانشجو استفاده مي شود يالکترونيک ياز اين پردازش جهت پرداخت ها :توضيح

  .را در اختيار داشته باشد... و) دو رمز مورد نياز يدارا( نظير کارت عابر بانک  يموارد الزم جهت يک پرداخت الکترونيک

  

  )گزارش مربوطه در سيستم گلستان مراجعه نماييد/پردازش يتوانيد به راهنما يجهت اطالعات بيشتر م(


