
 

 

 

 

 
نام  نجام ثبته یزد و اشدگان از بابت مشکل پیش آمده برای ورود به سیستم گلستان دانشگا با عرض پوزش از پذیرفته

 .اطالعیه قبل اقدام شود طبقو سایر موارد  نماییدحضوری به روش زیر عمل غیرنام  انجام ثبت برای ، لطفاًحضوریغیر

 

 ( :اینترنتی) غیرحضوری  پذیرشمراحل انجام 

به   مراجعهو   01نسخه   Internet Explorerاستفاده از با    :تکمیل مشخصات دانشجو در سامانه آموزشی گلستان

ری و گذرواژه در کادر و سپس تایپ شناسه کارب  golestan.yazd.ac.irآدرستارنمای سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد به 

شناسه و از آن به عنوان  خود مطابق مثال زیر، اضافه نمودهرا به ابتدای کد ملی  b 890 الزم است تا برای ورود به سیستممربوطه که 

 چاپ به اقدام نهایت در واستفاده نمایید و پس از ورود نسبت به درج کلیه اطالعات اقدام نموده کدملی به عنوان گذرواژه و از کاربری 

 این در. نمایید گیرد می شما قرار اختیار در آنالین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل فرم مشخصات

چاپ مشخصات کامل ، دیدن اعالم نام غیرحضوری  ثبتنشانه کامل شدن شایان ذکر است . یابد می پایان حضوری غیر پذیرش مرحله،

ساعت و تاریخ مراجعه نیز قابل چاپ می باشد که  گواهی پذیرش غیرحضوریدر این لحظه . از سیستم آموزشی گلستان است دانشجو

نوبت در آن مشخص شده و ارائه نسخه چاپ شده این گواهی، الزمه  دانشجو به ساختمان فجر دانشگاه یزد برای انجام پذیرش حضوری

 .  حضوری خواهد بودنام  ثبتدهی به دانشجو در زمان مراجعه به ساختمان فجر برای 

 

 : مثال 

 
 

 

 مدارک پذیرشی بارگذاریدانشجویان برای ( غیرحضوری پذیرش )اینترنتی نام  ثبت زمان انجام -1 جدول
 

 

 

 

 
 

 شناسه و ورود به سیستم گلستان و تغییرپس از اولین را شناسه کاربری و گذرواژه اختصاص یافته به خود  لطفا : ((((توجه)))) 

 .مراجعات بعدی مورد استفاده قرار دهید یادداشت نموده تا در ، اولیه  گذرواژه

 

 (golestan.yazd.ac.ir)  گلستانمراجعه اینترنتی به سیستم با  غیرحضوری پذیرش تاریخ 

  11/70/1189 شنبه الی  11/70/1189شنبه پنج های روز

 b 8904488999949: شناسه کاربری           < ==     4488999949: کد ملی

 4488999949           : گذرواژه                                                                    

 

صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی آزمون ثبت نام پذیرفته شدگان  1شماره اطالعیه 

  )های بدون آزمون رشته ( 1189سراسری سال 


