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راهنماي ثبت نام غيرحضوري پذيرفته شدگان كارشناسيارشدپيوسته
ورودي مهر 9318
الف  -ورود به نرمافزار
نکته :1استفاده از اين نرم افزار با مرورگرهای زير پیشنهاد میشود:
  Internet Explorerنسخه  9و باالتر Google Chromeنکته :2اطالعیه های موجود در صفحه ورود به نرمافزار و اطالعیه های داخل نرمافزار را مطالعه کنید.
 - 1روش اول :مراجعه به وبگاه دانشگاه به آدرس  https://www.isu.ac.irو انتخاب «نرم افزار گلستان ».
روش دوم :مراجعه مستقیم به آدرس اينترنتی https://edu.isu.ac.ir
کلیک بر روی گزينه «ورود به سیستم ».
 - 4در صورت مشاهده صفحه خطای شکل زير ،گزينهی
 Continue to this websiteرا انتخاب کنید.

 - 5شناسه کاربری و گذرواژه برای ورود به نرم افزار:
شناسه کاربری:
گذرواژه:

شماره داوطلبیisu+ 981+
کد ملی  11ر قمی (با احتساب صفرهای ابتدای کد ملی و بدون خط فاصله)

به عنوان مثال اگر شماره داوطلبی آزمون سراسری عدد  2222222باشد ،شناسه کاربری به صورت زير است:
isu9812222222
نکته مهم :اين شناسه و گذرواژه فقط برای تکمیل پذيرش غیرحضوری در دانشگاه امام صااد ()) اعت باار داشاته و پا
تکمیل مراحل پذيرش و تايید اطالعات دانشجو توسط اداره امور آموزشی ،به روش زير وارد نرم افزار خواهیدشد:
شناسه کاربری :شماره دانشجويی
گذرواژه:

کد ملی ( 11رقمی)

بنابراين در مرحلهای که شماره دانشجويی به شما نمايش داده میشود ،شمار ه دانشجويی خود را يادداشت کنید.

از
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ب  -انجام مراحل پذيرش
 -1پ

از ورود به نرم افزار از منوی «آموزش<< دانشجو << پذيرش غیرحضوری » ،گزينه « پذيرش غیرحضوری دانشجويان

جديدالورود » را انتخاب کنید.

پیغامهای داخل نرمافزار را
مطالعه کنید.

 - 2در صفحه جديد ،مراحل پذيرش به تفکیک مشاهده میشود .هر مورد را به ترت یب تکمیل کنید.

از این قسمت،
شماره دانشجویی
خود را یادداشت
کنید.

 - 3اطالعات هر قسمت را به دقت تکمیل نمايید.
 - 4بارگذاری عک

پرسنلی به صورت واضح ضروری بوده و در صورت عدم بارگذاری ،امکان تکمیل ساير مراحل میسار

نمیباشد.
 - 5حجم فايل مدارک نبايد از  251کیلوبايت بیشتر باشد.
 -6پ

از تکمیل مراحل ،الزم است گزينه «اتمام پذيرش  » ..انتخاب شود.

 - 7می توانید نسخه چاپی اطالعات وارد شده را به صورت  pdfو يا چاپ شده در نزد خود نگهداری نمايید.
 -8پ

از تايید اطالعات دانشجو ،توسط اداره امور آموزشی ،شناسه کاربری به شماره دانشجويی تغییر می ياباد( .گاذرواژه

همان کد ملی)
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ج  -اشکاالت احتمالي:
 - 1در صورت مشاهده پیغام خطای « بيش از تعداد مجاز نمي توانيد از اين امكان استفاده كنيد ، ».الزم است از نرمم ازرراخ رراخ
شده و هنگام وخود دوباخه ،گرينه «تنظيمات» خا كليک و سپس گرينه « غيمزعال كمدن صفحات ديگم» خا انتخاب و مجردد واخد
نمم ازراخ شويد.

 - 2در برخی موارد مشاهده میشود که کاربرانی که از  windows 10استفاده می نمايند به دلیل شاباهت آيکاون مرورگار
Microsoft Edge

با مرورگر اينترنت اکسپلورر

دچار اشتباه شده و هنگام کار با نرم افزار ،با مشکل مواجاه

میشوند.
مجدد تاکید میشود تنها از مرورگر اينترنت اکسپلور (نسخه  9و باالتر) و يا گوگل کروم استفاده نمايید.

می توانید با تايپ عبارت
internet explorer
در قساامت جسااتجوی منااوی  ،startاز
مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نمايید.

 - 3مرحله « چاپ گواهی پذيرش غیرحضوری دانشجو » لزومی نداشته و از دسترس خارج است.

