
 

 جدیدورودي پذیرش دانشجویان  درخصوص اطالعیهدومین 
 1398سال کارشناسی  مقطع

 
صنعتی  دانشگاه 1398کارشناسی سال  ضمن عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان محترم مقطع    

 گردد.شیراز ، مراحل مربوط به پذیرش به شرح زیر اعالم می

 (اینترنتی) پذیرش غیر حضوري
 که با توجه به مراحل ذیل انجام می پذیرد. باشدمی 26/6/98شنبه سه روز از زمان پذیرش غیر حضوري (اینترنتی) 

 ورود به سیستم گلستان -1

منظور از سیستم گلستان همان سیستم نرم افزار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است که از طریق  
شناسه کاربري و گذر واژه هر دانشجو جهت ورود  قابل دسترسی است. http://golestan.sutech.ac.irسایت 

 ذیل می باشد. به سایت گلستان به شرح
 

 981uلبیشناسه کاربري:      شماره داوط

 گذر واژه:              شماره ملی

 چند نکته: 
  از مرورگر  فقط جهت ورود به سیستم گلستانInternet Explorer  نمایید.استفاده 
 پس از ورود به سایت http://golestan.sutech.ac.ir  هاي فونت "هانیازمندي"از طریق لینک

 مربوط به سیستم گلستان را بر روي کامپیوتر خود نصب نمایید.

   پذیرش غیرحضوري توسط دانشجو، شناسه کاربري و گذر واژه به شرح ذیل تغییر  تایید نهاییپس از
 یابد:می

 شناسه کاربري:         شماره دانشجویی                                      
                                   گذر واژه:              شماره ملی                                           

 بارگذاري الکترونیکی مدارك در سیستم گلستان-2
توانـد ها فقـط مـیباشد و نوع فایلمیکیلو بایت  250 در هنگام بارگذاري الکترونیکی مدارك حداکثر حجم هر فایل

 دانشجو می بایست  مدارك ذیل را در سیستم گلستان بارگذاري نماید: باشد.  PDFو   JPG ،JPEGهاي فرمت

 گواهی پایان تحصیالت دوره دبیرستانتصویر گواهی موقت یا  •

 گواهی پایان تحصیالت پیش دانشگاهیتصویر گواهی موقت یا  •

 تصویر گواهی سال ما قبل دیپلم •

http://golestan.sutech.ac.ir/
http://golestan.sutech.ac.ir/
http://golestan.sutech.ac.ir/


 

 
 

 دوره دبیرستانتصویر ریز نمرات  •

  پیش دانشگاهی تصویر ریز نمرات •

 تصویر از تمام صفحات شناسنامه •

 تصویر پشت و رو از کارت ملی •

 تصویر دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ... •

 پایان خدمت یا معافیت دائم جهت آقایانتصویر پشت و رو از کارت  •

 تصویر گواهی تعهد خدمت وظیفه عمومی براي دانشجویان متعهد به سازمانهاي دولتی •

 با زمینه سفید جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تماماسکن عکس رنگی  •

 (کلیه دانشجویان) 1شماره  فرمتصویر  •

 سهمیه منطقه یک، رزمندگان و ایثارگران)قبولی با دانشجویان  فقط( 4شماره   تصویر فرم •

 )3و  2قبولی با سهمیه منطقه دانشجویان  فقط( 5شماره   تصویر فرم •
 هاي محروم)قبولی با سهمیه استاندانشجویان  (فقط 9شماره  تصویر فرم •

 (فقط دانشجویان مرد داراي مدرك کاردانی) 10شماره   تصویر فرم •

 قط دانشجویان شاغل)( ف 12و  11هاي شماره   تصویر فرم •

 فرم ها به پیوست می باشند.

 واریز کردن هزینه ثبت نام -3
ریال از طریق سیستم گلستان بصورت اینترنتی بابت تشکیل پرونده پرداخت  000/900دانشجو می بایست مبلغ 

   نماید.

 پذیرش حضوري
، دانشگاه صنعتی شیراز مراجعه 4دانشجو می بایست جهت پذیرش حضوري به آدرس شیراز، بلوار مدرس، کیلومتر 

 پذیرفته شده به شرح جدول ذیل است. رشتهنمایند. زمان مراجعه براساس 
-صادر میاگر دانشجو در زمان مقرر به دانشگاه مراجعه ننماید، قبولی وي لغو و حکم منع تحصیل براي وي   نکته:
  گردد.

 
 ساعت پذیرش تاریخ پذیرش رشته

 مهندسی صنایع
روز پنجشنبه مورخ 

28/6/98 

11-11:30 
 12-11:30 مهندسی کامپیوتر

 14:30-13:30 مهندسی برق
  

 مراحل انجام پذیرش حضوري به صورت ذیل می باشد.
 



 

 
 

 مراجعه حضوري و تحویل موارد ذیل:-1
 پایان تحصیالت پیش دانشگاهی گواهیگواهی موقت یا و کپی  اصل 1-1

 گواهی پایان تحصیالت دوره دبیرستانگواهی موقت یا  اصل و کپی 2-1

 اصل و کپی گواهی سال ما قبل دیپلم 3-1

 دوره دبیرستانریز نمرات اصل و کپی  4-1

 پیش دانشگاهی ریز نمراتو کپی  اصل 5-1
 شناسنامه  صفحات از تمام فتوکپی دو سري 6-1
 جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش 7-1

 کارت ملی پشت و رو از فتوکپی دو سري 8-1
 خود را به همراه داشته باشد.و کارت ملی  شناسنامه اصلدانشجو می بایست نکته: 

 کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ... 9-1

دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش  اصلدانشجو می بایست نکته: 
 خود را به همراه داشته باشد. و ...
در  مندرج »عمومی وظیفه مقررات«بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت کهبراي برادران ارائه مدرکی  10-1

 کند مشخص 1398سال ازمان سنجش سنام ثبت راهنماي دفترچه

 12و  11، 10، 9، 5، 4، 1شماره اصل فرم هاي   11-1

فرم تکمیل شده تقاضاي استفاده از خوابگاه براي دانشجویان دوره روزانه متقاضی خوابگاه (فرم پیوسـت  12-1
 باشد)اطالعیه می

 باشد)ورزشی (فرم پیوست اطالعیه می عالئق و پیشینه پرسشنامه 13-1

 )https://portal.saorg.ir/physicalhealth/  لینک:( انیدانشجو جسم سالمت کارنامه ۱۴-۱
 )https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ لینک:کارنامه سالمت روان دانشجویان( ۱۵-۱
با زمینه سـفید ذخیـره شـده روي یـک  جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمامعکس رنگی  فایل اسکن 16-1

 فایل فشرده یا فلش

 تحویل دانشگاه صنعتی شیراز بهاز محل مربوط اخذ و در زمان پذیرش حضوري الزم است  تمامی مدارك نکته:
خواهد آمد و  عمل به ممانعت جاري تحصیلی سال دوم نام آنان براي نیمسالاز ثبت صورت در غیر اینگردد، 
 گردد.می تلقی» یکن لم کان«آنان  قبولی

 پنچشنبه روزهاي در الورود جدید کارشناسی دانشجویان ویژه 98 رویش فصل فرهنگی آموزشی اردوي : مهم نکته
 این در حضور آنجایی که شد. از خواهد برگزار برادران) (اردوي 5/7/98(اردوي خواهران) و جمعه  4/7/98مورخ 

 جهت الزم ریزي برنامه است الزم باشدجدیدالورود الزامی می کارشناسی دانشجویان همه براي روزه یک برنامه

(از جمله عدم دریافت  آن  عواقب اردو در شرکت عدم صورت در است بدیهی باشید.  داشته را برنامه این در شرکت

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
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 امور نام توسط ثبت روز در را برنامه جزئیات و نامه دعوت باشد. می دانشجو شخص عهده دانشجویی) بر کارت

 اطالع رسانی می گردد. دانشگاه فرهنگی
 

 اخذ خوابگاه -2

 مدارك الزم جهت اخذ خوابگاه به شرح ذیل است.
ریال به عنوان علی الحساب اجاره بهاي خوابگاه (بـراي دانشـجویان دوره  000/000/3واریز کردن مبلغ  1-2

 روزانه متقاضی خوابگاه دانشجویی و در صورت وجود امکان واگذاري خوابگاه). 

 .جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام یک قطعه عکس 2-2

 لذا. ردیپذ یم انجام يحضور رشیپذ زمان در دانشجو توسط و ینترنتیا صورت به خوابگاه يبها اجاره پرداخت نکته:
 .باشد داشته همراه به را آن cvv2 و انقضا خیتار دوم، رمز ،یبانک کارت رشیپذ روز در دانشجو است الزم

 
 انتخاب واحد دانشجو -3

 . شخصردیپذی توسط دانشکده مربوطه صورت م انیدانشجو يبرا 98-99 یلیاول سال تحص مسالیدروس ناخذ 
گلستان از دروس ثبت شده و  یآموزش ونیاتوماس ستمیس در 88و  78گزارش هاي  به با مراجعه تواندی دانشجو م

 می 30/6/98کالس ها روز شنبه مورخ ضمنا زمان شروع  ها مطلع شود. شرکت در کالس يخود برا یبرنامه هفتگ
 باشد.

 
 
 
 
 
 

 شیراز مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی
 


