
 

 

ورودي پذيرش دانشجويان  درخصوص اطالعيهدومين 
  1397سال كارشناسي  مقطع جديد

  
دانشگاه صنعتي  1397كارشناسي سال  ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان محترم مقطع    

 گردد.مربوط به پذيرش به شرح زير اعالم ميشيراز ، مراحل 

  
  (اينترنتي) پذيرش غير حضوري

كه با توجه به مراحل ذيل انجام مي  باشدمي  26/6/97روزهاي دوشنبه از زمان پذيرش غير حضوري (اينترنتي) 
  پذيرد.
 ورود به سيستم گلستان - 1

منظور از سيستم گلستان همان سيستم نرم افزار امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه است كه از طريق  
شناسه كاربري و گذر واژه هر دانشجو جهت ورود  قابل دسترسي است. http://golestan.sutech.ac.irسايت 

  ذيل مي باشد. به سايت گلستان به شرح
  

 971uلبيشناسه كاربري:      شماره داوط

 گذر واژه:              شماره ملي

  چند نكته: 
  از مرورگر  فقط جهت ورود به سيستم گلستانInternet Explorer  نماييد.استفاده  
 پس از ورود به سايت http://golestan.sutech.ac.ir  هاي فونت "هانيازمندي"از طريق لينك

 مربوط به سيستم گلستان را بر روي كامپيوتر خود نصب نماييد.

   پذيرش غيرحضوري توسط دانشجو، شناسه كاربري و گذر واژه به شرح ذيل تغيير  تاييد نهاييپس از
 يابد:مي

  شناسه كاربري:         شماره دانشجويي                                      
 گذر واژه:              شماره ملي                                                                             

  بارگذاري الكترونيكي مدارك در سيستم گلستان- 2
توانــد هــا فقــط مــيباشد و نوع فايلميكيلو بايت  250 در هنگام بارگذاري الكترونيكي مدارك حداكثر حجم هر فايل

 دانشجو مي بايست  مدارك ذيل را در سيستم گلستان بارگذاري نمايد: باشد.  PDFو   JPG ،JPEGهاي فرمت

 گواهي پايان تحصيالت دوره دبيرستانتصوير گواهي موقت يا  •

 گواهي پايان تحصيالت پيش دانشگاهيتصوير گواهي موقت يا  •
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 ير گواهي سال ما قبل ديپلمتصو •

 دوره دبيرستانتصوير ريز نمرات  •

  پيش دانشگاهي تصوير ريز نمرات •

 تصوير از تمام صفحات شناسنامه •

 تصوير پشت و رو از كارت ملي •

 تصوير دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و ... •

 خدمت يا معافيت دائم جهت آقايانتصوير پشت و رو از كارت پايان  •

 تصوير گواهي تعهد خدمت وظيفه عمومي براي دانشجويان متعهد به سازمانهاي دولتي •

 با زمينه سفيد جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تماماسكن عكس رنگي  •

 (كليه دانشجويان) 1شماره  فرمتصوير  •

 منطقه يك، رزمندگان و ايثارگران)قبولي با سهميه دانشجويان  فقط( 4شماره   تصوير فرم •

 )3و  2قبولي با سهميه منطقه دانشجويان  فقط( 5شماره   تصوير فرم •

 هاي محروم)قبولي با سهميه استاندانشجويان  (فقط 9شماره  تصوير فرم •

 (فقط دانشجويان مرد داراي مدرك كارداني) 10شماره   تصوير فرم •

 شاغل) شجويان( فقط دان 12و  11هاي شماره   تصوير فرم •

 فرم ها به پيوست مي باشند.

  .  
  پذيرش حضوري

صبح به آدرس شيراز، بلوار مدرس،  8از ساعت   31/6/97شنبه دانشجويان جهت پذيرش حضوري مي بايست روز 
  د.انشگاه صنعتي شيراز مراجعه فرماين، د4كيلومتر 

- اگر دانشجو در زمان مقرر به دانشگاه مراجعه ننمايد، قبولي وي لغو و حكم منع تحصيل براي وي صادر مي  نكته:
  .گردد

مي باشد، الزم است  31/6/97نيز روز شنبه  97-98از آنجا كه زمان شروع نيمسال اول سال تحصيلي  نكته مهم:
ن قابل دسترسي مي باشد در كالس هاي درس كه از طريق سيستم گلستا هفتگيدانشجويان محترم طبق برنامه 

  حضور داشته باشند.
  مراحل انجام پذيرش حضوري به صورت ذيل مي باشد.

  مراجعه حضوري و تحويل موارد ذيل:- 1
 گواهي پايان تحصيالت پيش دانشگاهيگواهي موقت يا و كپي  اصل •

 گواهي پايان تحصيالت دوره دبيرستانگواهي موقت يا  اصل و كپي •

 كپي گواهي سال ما قبل ديپلماصل و  •

 دوره دبيرستانريز نمرات اصل و كپي  •
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 پيش دانشگاهي ريز نمراتو كپي  اصل •

 .شناسنامه و كارت ملي صفحات از تمام فتوكپي دو سري •

 خود را به همراه داشته باشد.و كارت ملي  شناسنامه اصلدانشجو مي بايست نكته:          

 دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و ... كپي دفترچه بيمه (در صورت •

دفترچه بيمه (در صورت دارا بــودن) اعــم از خــدمات درمــاني، تــامين اجتمــاعي،  اصلدانشجو مي بايست نكته:   
  ارتش و ...خود را به همراه داشته باشد.

 جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عكس قطعهدوازده  •

در  منــدرج »عمــومي وظيفــه مقــررات«بنــد  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت كهبراي برادران ارائه مدركي  •
 كند مشخص 1396سال سازمان سنجش نام ثبت راهنماي دفترچه

 12و  11، 10، 9، 5، 4، 1شماره  تكميل شدهاصل فرم هاي  •

انشــجويان دوره روزانــه متقاضــي خوابگــاه (فــرم پيوســت براي د فرم تكميل شده تقاضاي استفاده از خوابگاه •
 باشد)اطالعيه مي

 باشد)ورزشي (فرم پيوست اطالعيه مي عالئق و پيشينه پرسشنامه •

 )https://portal.saorg.ir/physicalhealth/  (لينك: انيدانشجو جسم سالمت كارنامه •
 )https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ (لينك:كارنامه سالمت روان دانشجويان •

 ريال بابت تشكيل پرونده به حساب شماره 000/800به مبلغ فيش واريزي  •
 

4001110903020111 

 با شناسه درآمدي رازيش يصنعت دانشگاه ياختصاص درآمد وجوه تمركز بنام رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك    

384110958115102001526213960030 

  ضمنا شماره شبا  اين حساب به صورت   .گرددسراسر كشور) واريز هاي (قابل واريز در كليه بانك    
740100004001110903020111ir 

  مي باشد.   
 تحويل دانشگاه صنعتي شيراز بهاز محل مربوط اخذ و در زمان پذيرش حضوري الزم است  تمامي مدارك نكته:

خواهد آمد و  عمل به ممانعت جاري تحصيلي سال دوم نام آنان براي نيمسالاز ثبت صورت در غير اينگردد، 
 گردد.مي تلقي» يكن لم كان«آنان  قبولي
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 واريز كردن هزينه ها- 2
 

ريــال بــه عنــوان علــي الحســاب اجــاره بهــاي خوابگــاه (فقــط مخصــوص  000/000/3 مبلغواريز كردن  •
  دانشجويان دوره روزانه متقاضي خوابگاه دانشجويي و در صورت وجود امكان واگذاري خوابگاه)

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه به صورت اينترنتي و توسط دانشجو در زمان پذيرش حضوري انجام مي پذيرد. لــذا  نكته:
 آن را به همراه داشته باشد. cvv2الزم است دانشجو در روز پذيرش كارت بانكي، رمز دوم، تاريخ انقضا و 

 پنچشنبه روزهاي در الورود جديد كارشناسي دانشجويان ژهوي 97 رويش فصل فرهنگي آموزشي اردوي : مهم نكته

 در حضور آنجايي كه شد. از خواهد برگزار برادران) (اردوي 6/7/1397(اردوي خواهران) و جمعه  5/7/1397مورخ 

 جهت الزم ريزي برنامه است الزم باشدجديدالورود الزامي مي كارشناسي دانشجويان همه براي روزه يك برنامه اين

 دانشجو شخص عهده بر آن  عواقب اردو در شركت عدم صورت در است بديهي باشيد.  داشته را برنامه اين در شركت

 اطالع رساني مي گردد. دانشگاه فرهنگي امور توسط نام ثبت روز در را برنامه جزئيات و نامه دعوت باشد. مي

  انتخاب واحد دانشجو - 3
. شخص رديپذي توسط دانشكده مربوطه صورت م انيدانشجو يبرا 1397-98 يلياول سال تحص مسالياخذ دروس ن

گلستان از دروس ثبت شده و  يآموزش ونياتوماس ستميس در 88و  78گزارش هاي  به با مراجعه تواندي دانشجو م
مي  31/6/97ضمنا زمان شروع كالس ها روز شنبه مورخ  ها مطلع شود. شركت در كالس يخود برا يبرنامه هفتگ

  باشد.
 

   
 
 
 
 
  
  
  

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شيراز
  


