
 

 مقطع مرحله تکمیل ظرفیتپذیرش دانشجویان درخصوص اطالعیه 
 1400-1401تحصیلی سال  کارشناسی ارشد

 
 سال کارشناسی ارشدمقطع مرحله تکمیل ظرفیت ضمن عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان محترم     

 17/11/1400شنبه یکروز از شما عزیزان پذیرش  به استحضار می رساند که، دانشگاه صنعتی شیراز 1400-1401 تحصیلی
 با توجه به مراحل ذیل انجام می پذیرد. 23/11/1400شنبه لغایت 

 
 گلستان یستمرود به سو-1
 که از طریق سایت منظور از سیستم گلستان همان سیستم نرم افزار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است 

http://golestan.sutech.ac.ir .پس از ورود به سایت قابل دسترسی است ://golestan.sutech.ac.irhttp  از طریق
شناسه کاربري و گذر واژه هر  گلستان را بر روي کامپیوتر خود نصب نمایید.هاي مربوط به سیستم فونت "هانیازمندي"لینک 

 می باشد.به شرح ذیل  سایت گلستاندانشجو جهت ورود به 
 002uداوطلبیشناسه کاربري:      شماره 

 گذر واژه:              شماره ملی
، شناسه کاربري و گذر واژه به شرح ذیل تغییر یان پذیرفته شده با آزمونپذیرش غیرحضوري توسط دانشجو تایید نهاییپس از 

 یابد:می

 شناسه کاربري:         شماره دانشجویی
 گذر واژه:              شماره ملی

 
 بارگذاري مدارك در سیستم گلستان-2
 هايتواند فرمتها فقط میباشد و نوع فایلمیکیلو بایت  250 در هنگام بارگذاري الکترونیکی مدارك حداکثر حجم هر فایل 

JPG ،JPEG  و PDF  .سیستم گلستان مدارك مورد نیاز را بارگذاري نماید.دانشجو می بایست  پس از ورود به  باشد 
  نکته:

 می بایست اطالعات مربوط به دوره کاردانی (نام دانشگاه، معدل و سال  کارشناسی ناپیوستهآموختگان دوره  دانش

 ورود) را به طور کامل در سیستم گلستان وارد نمایند.

  واریز هزینه از  ثبت نام پرداخت نمایند. بابت هزینهریال  000/100/1 بایســـت مبلغتمامی دانشـــجویان محترم می
 طریق سیستم گلستان انجام می پذیرد.

 سال  دوم نیمسال ثابت و متغیر شهریه زم است عالوه بر هزینه ثبت نام،دانشجویان دوره هاي پردیس دانشگاهی و نوبت دوم ال

ـــ ـــهریه پردرا نیز  1400-1401یلی تحص ـــورت اینترنتی و از طریق ثابت و متغیر اخت نمایند. پرداخت ش ــتم "بص ــیس س

  انجام می پذیرد. "گلستان/آموزش/شهریه/پرداخت شهریه الکترونیکی دانشجو

 واحد انتخاب -3
 دانشجو می بایست جهت انتخاب واحد در سیستم گلستان مراحل ذیل را انجام دهد.

 از دانشکده دریافت لیست دروس1-3    
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  شکده ست دروس قابل اخذ هر دان شتهدر لی شبکه هاي مجازي  را هر ر شجویان گرامی از طریق  سانی به دان اطالع ر
 د. نمایمی 

 زیر جهت دریافت راهنماي استفاده از سیستم گلستان و انتخاب واحد مراجعه به لینک  2-3     
http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdf 

 
 انتخاب واحد در سیستم گلستان 3-3     

  سیستم گلستان مراجعه و نسبت به  25/11/1400 دوشنبهتا  24/11/1400شنبه یکزمانی دانشجو باید در محدوده
 به اخذ و ثبت دروس مورد نظر اقدام نماید.

شجو م • شده و  ستمیس در 88و  78گزارش هاي  به با مراجعه تواندی شخص دان ستان از دروس ثبت  گل
  ها مطلع شود. شرکت در کالس يخود برا یبرنامه هفتگ

 معافیت تحصیلی -4
درخواست معافیت  نسبت به ثبت  ومراجعه   services.epolice.ir به سایتالزم است ظیفه مشمولین محترم نظام و

      به لینکمعافیت تحصیلی درخواست راهنماي ثبت جهت دریافت اقدام نمایند. تحصیلی دانشجویی

https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995 

 مراجعه فرمایید. 
 .درصورت عدم انجام مراحل مربوط به نظام وظیفه، قبولی دانشجویان مشمول کان لم یکن تلقی می گردد 

 ثبت اطالعات مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی -5
ـــت با مراجعه به ـــجویان محترم می بایس اطالعات   /3167https://azmoon.sutech.ac.ir/register/new لینک دانش

 مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی را ثبت نمایند. 
 

 تحویل اصل مدارك -6
نسبت به ذیل روال مطابق  23/11/1400شنبه لغایت  17/11/1400 یکشنبهروز از درخواست می گردد محترم از دانشجویان 

لغایت  14/12/1400شنبه الزم است از روز ضمنا این دسته از دانشجویان   اقدام نمایند.ارسال پستی اصل مدارك تحصیلی خود 
سري مدارك پست شده، موضوع را از سیستم گلستان مراجعه و درصورت اعالم ک 222به گزارش  18/12/1400چهارشنبه 

 ع رسانی فرمایند.اطال  amoozesh@sutech.ac.ir طریق ارسال پیام به 
  چک لیست پیوستذکر شده در تهیه اصل مدارك  1-6
  چک لیست پیوستتهیه پرینت از  2-6
 مراجعه شخص دانشجو بهمراه اصل شناسنامه و کارت ملی به یکی از دفاتر پستی محل سکونت خود 3-6
 تحویل اصل مدارك به متصدي دفتر پستی جهت ارسال به دانشگاه صنعتی شیراز 4-6
  33181/800شمارهبه  اسالمی ایرانتفاهم نامه منعقد شده با شرکت پست جمهوري  براساسصرفا ارسال مدارك 

 انجام پذیرد. 
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  روي پاکت نامه نوشته شود.  ارشد کارشناسیالزم است شماره دانشجویی مقطع 
  ستی، پرینت گزارش ست جهت تحویل به دفتر پ شجوي  918یکی از مدارك الزم ا شد. دان ستان می با ستم گل سی

گرامی می بایست اطالعات ثبت شده در آن گزارش را با اطالعات خود مطابقت دهد و درصورت مغایرت، با رنگ قرمز 

 امضاالعات یکی از جمالت زیر را نوشته و اصالح شده آن را مشخص نماید. سپس بسته به مغایرت یا عدم مغایرت اط

 نماید.

 "اطالعات ثبت شده در گزارش مورد تایید است" •

 "اطالعات ثبت شده در گزارش نیاز به انجام اصالحات فوق دارد" •

 کدپستی  -مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی -شیرازدانشگاه صنعتی  -بلوار مدرس -پستی: شیراز آدرس
7155713876  

 تشکیل و شرکت در کالس ها -7
شرکت در کالس ها 1-7     شجویان گرامی جهت  ست دان سامانه مدیریت  می بای ستفاده نمایند )LMS(یادگیري از  این  .ا

 دسترس می باشد. قابل  https://moodle.sutech.ac.ir لینکسامانه از طریق 
  شجو نام کاربري سامانه دان شجویی  همان )LMS(مدیریت یادگیري در  ست.شماره دان شجو در این  رمز عبور ا دان

ست.  672یا  671از گزارش  سامانه ستان قابل دریافت ا پس از ورود به این گزارش بر روي کلید مشاهده سیستم گل
سامانه مودل در  شما براي ورود به  شود رمز عبور  شاهده می  شی که م صفحه کلیک کنید. در گزار گزارش در پایین 

 .گذرواژه نمایش داده می شودستونی با نام 

  ـــامانه مدیریت یادگیري جهت دریافت ـــوص س ـــتر درخص ـــمت تابلو اعالنات  )LMS(اطالعات بیش  لینکبه قس

https://moodle.sutech.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 باشد. می  30/11/1400شنبه کالس ها روز زمان شروع  2-7
 

 نکته بسیار مهم: عدم انجام هریک از مراحل پذیرش به منزله انصراف از تحصیل دانشجو محسوب می گردد.
 

لغایت صبح  30:7اداري (در روزها و ساعات دانشجویان گرامی درصورت لزوم می توانند سوال یا سواالت خود را 
 .در میان بگذارند با روش هاي زیر) بعد از ظهر 30:14

 تماس با شماره تلفن هاي :ي مدارك در سیستم گلستانسواالت درخصوص بارگذار 

 071-37261263و  071-37354509 

 نیز ایمیل نمایند. amoozesh@sutech.ac.ir دانشجویان محترم می توانند سواالت خود در این زمینه را به

 :صوص انتخاب واحد شکده یا  سواالت درخ سط دان شده تو شبکه هاي مجازي ایجاد  سال پیام از طریق  ار

  تماس با کارشناس دانشکده 

  تماس با شماره امور دانشجویی و فرهنگی:سواالت درخصوص ثبت اطالعات مربوط به 

09177009403   
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mailto:amoozesh@sutech.ac.ir


 

 سامانه مدیریت یادگیري  سواالت صوص  شگاه: )LMS(درخ سال پیام به مرکز کامپیوتر دان از طریق  ار

آموزش "و سپس از قسمت دپارتمان ها  "ایجاد تیکت جدید"(ابتدا   https://ticket.sutech.ac.ir  لینک
 را انتخاب نمایید.) "مجازي

 

 

 

 

 

 

 زامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیرا  مدیریت
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