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 (0411-0410 سال تحصيلیتحصيالت تکويلی )طع اهق ٍرٍدی جذيذ درراٌّوای پذيزش غيزحضَری داًطجَياى 

 غيز حضَری: بزای پذيزش هذارک هَرد ًياس هزاحل ٍ  

 Explorer  Internetو  Chrome اص مشوسساش  golestan.sbu.ac.irثاه مدس    ثشای وسود ثه سبمبنه جابمغ ممزصیاگ ستااشب     -1

 بال( اسشفبده نمبییذ.ثه ث 11)ناخه 

 (JPGو فشمز  Kb31اسکن ػکس دشسنتگ )ثه حجم حذاکثش -2

 (JPGو فشمز  Kb111 )ثه حجم حذاکثش مذسک نظبم وظیفه و ینبسنبمه کتیه طفحبر، متگ اسکن کبسر -3

 (JPGو فشمز  Kb251 سبیش مذاسک دسخزاسشگ )ثه حجم حذاکثشاسکن  -4

 

 سم است هزاحل سيز را بِ تزتي  اًجام دّيذ:داًطجَياى گزاهی جْت اًجام پذيزش غيز حضَری ال

وسود ثه »سوی دکمه  golestan.sbu.ac.irدس اص وسود ثه طفحه اطتگ سیاشم جبمغ دانشگبهگ ستاشب  ثه مدس   هزحلِ اٍل:

 (. 1کتیک نمبییذ )یکل « سیاشم

 (2کتیک نمبییذ. )یکل« اسسبل»ظبهش یذه سا دس کبدس مشثزطه واسد نمبییذ و ثش سوی دکمه  کذ، ثب وسود ثه طفحه ثؼذی

 

 
 1یکل 

 

 

 

 
 2یکل 
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یزیذ. دس این طفحه اص مگ log inثؼذ اص اسسبل کذ نمبیشگ خزاسشه یذه اص کبسثش، مطبثق یکل صیش واسد طفحه  هزحلِ سَم:

ه کبسثشی و کذ متگ ثشای ینبس گیمبسه داوطتجثه همشاه )دزیشش نیمابل دوم(  U002)دزیشش نیمابل اول( و  U001کبساکشش هبی 

 (3)یکل  واطه اسشفبده نمبییذ. ثشای سزس

 

 

 

 
 3یکل 

 
ثشای ینبسه کبسثشی ثه اثشذای کاذ  الصم اسز انذ  نبمه اسشؼذادهبی دسخشب  دزیشفشه یذه : دانشجزیبنگ که ثب اسشفبده اص میینتَجِ

 .ذنسا اضبفه نمبی U001متگ خزد کبساکششهبی 

 
  (4 )یکل. خزاهذ که نبم و کتمه ػجزس خزد سا سغییش دهیذگ اص یمب مگمسسبل دیغبب اسیاشم ث :چْارمهزحلِ 

 
 4یکل 

 (5)یکل  .یزیذ« سزسط کبسثشسغییش نبم و کتمه ػجزس »واسد طفحه  OKثب کتیک ثش سوی سضینه 

 
 5 یکل

 

 نمبییذ. کتیک« وسود»ثش سوی سضینه  -3

 ذ متگک -2

 اٍل( ًيوسال )پذيزش -1
سا  U001یامبسه داوطتجاگ   ثه اثشااااذای  

 U0014171759: مثبل نمبییذ.اضبفه 

 دٍم( ًيوسال )پذيزش -1

سا   U002یامبسه داوطتجاگ  ثه اثشااااذای  

 U0024181869: مثبلنمبییذ. اضبفه 



 ]0411 هاُ ضْزيَر[                                                        ]گلستاى جاهع داًطگاّیسيستن  راٌّوای[

 

     ]   3  [    

 

  (6 )یکل .دس این مشحته اص طشیق منزی صیش واسد فشم دزیشش غیش حضزسی یزیذ :پٌجنهزحلِ 

 
 6یکل 

 (7)یکل  نمبیب  مگ سشدد. ه خبة مایش ثبال فشم صیش ثش سوی طفحشثب ان

 
 7یکل 

 .جنایز و دوسه سحظیتگ دانشجزیب  مشفبور خزاهذ ثازد  مشنبست ثب« الزسوددزیشش غیش حضزسی دانشجزیب  جذیذ»طفحه  :تَجِ

سؼیاین   مشحتاه  و دیاز مگظبهش  ،وصانه ثب یشایط خبص مزسد نظش دانشگبهسثشای دانشجزیب   سقبضبی خزاثگبهمشحته  ثه همین منظزس

   یزد. هب نمبیش داده نمگثشای خبنم وضؼیز نظبم وظیفه

 ممکن اسز ثشخگ اص مشاحل دس فشم دزیشش غیش حضزسی مشبهذه یزد امب دانشجزیب  دسششسگ ثه م  فشم سا نذایشه ثبینذ. ) ًکتِ:

 ( دس این طزسر نیبصی ثه سکمیل این مشاحل نیاز. یػنزا  مثبل اطالػبر ایثبسسشه ث

 «ػمتیابر »که دس سشز  « انشخبة»طزسر دزیشد، ثه همین منظزس ثش سوی سضینه سکمیل مشاحل ثبیذ ثه سشسیجگ که دس فشم رکش یذه 

 .  (8وجزد داسد کتیک نمبییذ )یکل 

 ثبیذ. یشح این مشاحل ثه طزسر صیش مگ
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یازد کاه مطابثق     صیش ثش سوی طفحه ظبهش مگ هدنجش «انشخبة»ن مشحته ثب کتیک ثش سوی کتمه : دس ایتعييي ٍضعيت ًظام ٍظيفِ

 یز نظابم وظیفاه خازد نمبییاذ.    ؼاقذام ثاه ثجاز وضا    سبصمب  سنجش ممزصش کشزس نبمساهنمبی ثجزمنذسج دس  قزانین نظبم وظیفه

 (8)یکل

 
 8یکل 

 ثجاز نابم  نبمشخض سا انشخابة کاشده و دس سوص    هد انشخبة یمب نجزد، سضینمزس لیازدس طزسسگ که هیچ کذام اص مزاسد داخل  ًکتِ:

 ضزسی مشکل خزد سا اص طشیق مائزل دزیشش حل نمبییذ.ح

: ثب انشخبة این مشحته واسد فشم سکمیل و سبییذ اطالػبر یخظگ سزساط دانشاجز ماگ یازیذ . الصم     قسوت اٍل -اطالعات داًطجَ 

 (9)یکل  .ح واسد سشددکبمل و طحیػبر این فشم ثه طزسر اسز کتیه اطال

 : ػکس دشسنتگ ثبیذ داسای مشخظبر ریل ثبیذ: تَجِ

 dpi 311الف( سصولیشن اسکنش 

 cm  2.5*  2ة( ثشش ػکس 

 kb 30و حذاکثش   kb 10ج( حذاقل حجم ػکس   

  JPG حشمبهب  د( دازنذ رخیشه سبصی ػکس

 داده یذه اسز. سوش کم کشد  حجم ػکس هب دس دبیب  ساهنمب سزضیح تَجِ :

 انشخبة نزع وضؼیز اص داخل لیاز-1

کتیک ثش سوی میکز  اطالح -2

 جهز ثجز دس سیاشم
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 9یکل 

کتیک نمبییذ سب  «ثشسسگ سغییشار»دس اص واسد نمزد  کتیه اطالػبر و سبئیذ اطالػبر واسد یذه دس دبیین فشم اثشذا ثش سوی سضینه 

تگ ثشای مشک»دس اطالػبر واسد یذه وجزد داسد ثه یمب نمبیش داده یزد. دس طزسسگ که دیغبم سجض سنگ مجنگ ثش  کبلگچنبنچه ای

دس این مشحته ػمتیبر ثه دبیب   کتیک کنیذ. «اػمبل سغییشار» سضینهحبل ثبیذ ثش سوی  نمزدیذدسیبفز  «انجبم ػمتیبر وجزد نذاسد

 واسد مشحته ثؼذی یزیذ. «ثبصسشز»سسیذه و ثب کتیک ثش سوی سضینه 

 

 

 

 

ثش سوی لینک اسسبل سظزیش کتیک نمبییذ و 

ػکاگ که ثب فشمز سزضیح داده یذه اسکن 

نمزده ایذ سا اص مایش مزسد نظش دیذا نمبییذ و 

 .اسسبل کنیذ
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 (11و 11یکل ). نمبییذمگ ای اص سزضیحبر سا مشبهذهاین مشحته ثب دبسه، سوش سکمیل صیش هبی دس یکل

 

 

 

 11یکل 

 

 

 

 

 

 11یکل 

یزد که ثبیذ ثه دقز  ثش سوی طفحه ظبهش مگ ثب انشخبة این مشحته قامز دوم اطالػبر دانشجز قسوت دٍم: - اطالعات داًطجَ

 (12)یکل  نمبیذ. اول اقذام ثه سبئیذ اطالػبر و سذس ثجز م  دس سیاشم زدش یذه و دس دبیب  همبننذ فشم قام

 

ثشای ثجز محل طذوس ینبسنبمه و محل سزلذ  -1

م یهش مزسد نظش سا همشه ثب ػالمز اثشذا قامشگ اص نب

 سبیخ نمبییذ. « محل طذوس ینبسنبمه»% دسکبدس 

 

 ثش سوی ػالمز سزال کتیک نمبییذ -2

 

دس لیاز ثبص یذه ثش سوی ػنزا  مزسد نظش کتیک -3

 نمبییذ.

 سا انشخبة نمبییذ« ثته».جهز سبییذ اطالػبر سضینه 1

.دسطزسسگ که خطبیگ دسثجز اطالػبر 4

وجزد نذایز جهز ثبصسشز ثه فشم دزیشش 

 سی ثش سوی این سضینه کتیک نمبییذغیش حضز

.جهز ثجز اطالػبر واسد 3

اػمبل »یذه ثش سوی سضینه 

 کتیک نمبییذ« سغییشار

. جهز ثشسسگ طحز اطالػبر 2

ثشسسگ »واسد یذه ثش سوی سضینه 

 کتیک نمبییذ« سغییشار
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 12یکل 

 
 .اسزاین مشحته خبص دانشجزیب  یبهذ و ایثبسسش  ی:اطالعات ايثارگز

 

واسد الصم اسز دانشجز ثب اسشفبده اص این فشم اطالػبر افشاد خبنزاده خزد سا واسد سیااشم نمبیاذ. ثاشای     َادُ داًطجَ:ًاطالعات خا

 (13)یکل  بس ثب انجبم ػمتیبر صیش اقذام ثه ثجز اطالػبر الصم نمبییذ.کشد  این اطالػبر ثه سؼذاد افشاد خبنزاده هش ث

 
 
 13یکل 

ثجز اطالػبر »سضینه  -1

سا کتیاک  « افشاد خابنزاده 

 .نمبییذ

نااازع نااااجز سا اص   -2

یاااز انشخاابة داخاال ل

 نمبییذ.

اطالػبر این ثخاش سا ثاشای   -3

 یخض مزسد نظش سکمیل نمبییذ

 سااب سا کتیااک نمبییااذ « ایجاابد»سضینااه -4

 طزسر ػذم مشکل ثجز سشدد اطالػبر دس

اسش مدس  افشاد خبنزاده ثاب   -5

مدس  خاازد دانشااجز یکاااب  

اسااز اص ایاان سضینااه اسااشفبده 

 نمبییذ سب اطالػبر کذگ یزد.
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یزد. دس طزسر نیبص ثه اطالح و یب حزف اطالػبر هش یاک   دس اص واسد کشد  اطالػبر افشاد خبنزاده، جذول اطالػبر نمبیش داده مگ

 (14)یکل  اقذام ثه سغییشار الصم نمبییذ. «حزف»و یب  «طالحا»اص افشاد خبنزاده کبفگ اسز دس سطش مشثزطه ثب انشخبة 

 
 14یکل 

 مجذدا واسد فشم دزیشش غیشحضزسی یذه و مشحته ثؼذی سا انجبم دهیذ. «ثبصسشز» سضینهثب کتیک ثش سوی 

 
اسائه  (نبم حضزسیثجز) سحزیل مذاسکهبیگ که نیبص اسز دس مزقغ : ثب انشخبة این سضینه دانشجز فشمدريافت فزم)ّای( هَرد ًياس

اسشفبده نمزده سب طفحه ثشای چبح ممابده  « ممبده سبصی جهز چبح»ثشای دشینز سشفشن ثبیذ اثشذا اص سضینه کنذ.  نمبیذ سا دسیبفز مگ

ذام ثاه  ثب انشخبة دشینشش مزسد نظش اق printسا انشخبة نمزده و دس دنجشه  printدسشزس  fileسشدد. سذس دس دنجشه فؼبل یذه اص منزی 

دس مشحتاه اسسابل فبیال ماذاسک      و امضاب  و دس طزسر نیابص  سا سکمیل فشمهبی مزسد نظشدس اص دشینز سشفشن ثبیذ  چبح فشم نمبییذ.

upload این فشم هب سا همشاه دایشه ثبیذ. (ثجز نبم حضزسی) سحزیل مذاسک نمزده و دس سوص   

دسمزقاغ سحزیال    سبحشمب کتیه طفحبر مزسد نیبص دشینز سشفشه یزد ، دس دقز نمبییذ که اسزاین مشحته داسای چنذین فشم  ًکتِ:

 مذاسک )ثجز نبم حضزسی( دچبس مشکل کمجزد مذسک نشزیذ.

 
 15یکل 

سا اثشذا اسکن و فشمهبی اخز یذه مشاحل قجل ی حضزسسک مزسد نیبص دزیشش غیشدس این مشحته دانشجز ثبیذ مذاارسال فايل هذارک: 

هاب دس دبیاب    سوش کم کشد  حجام ػکاس   تَجِ:) ثبیذ  250kbحجم هش فبیل نجبیذ ثیششش اص رخیشه نمبیذنمزده و ثش سوی کبمذیزسش 

 (16)یکل .هب نمبیذم  Uploadسذس ثه سشسیت سفشه یذه دس فشم اقذام ثه  .(اسزساهنمب سزضیح داده یذه
هابی   هاب فاشم   هب و دس اص سکمیال م   بفز کتیه فشمهبی مزسد نیبص و اسسبل فبیل مذاسک، الصم اسز دس اص دسی قامز دسیبفز فشمدس 

 مطبثق یکل ریل ثبسسزاسی نمبئیذ.   "اسسبل"دس قامز چنین مذاسک مزسد نیبص سا مزکزس و هم
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 16 یکل

 

 
 17یکل 

 

واسد فشم دزیشش غیش « ثبصسشز»که مذاسک الصم خزد سا ثه سشسیجگ که سزضیح داده یذ اسسبل نمزدیذ ثب اسشفبده اص سضینه دس اص م 

 حضزسی یذه و مشحته ثؼذی سا دنجبل کنیذ.

 

 

ثب کتیک ثش سوی ػالمز 

مذاد امکب  ویشاش فبیل 

 .وجزد داسدمزسد نظش 

ش سوی هاش یاک اص   سشسیت ثا ثه 

 "اسسبل"سدیف هب سوی سضینه 

 کتیک نمبییذ.

ثااب کتیااک ثااش سوی ػالمااز 

فبیال   حازف ب  امکا  ضشثذس

 .وجزد داسدمزسد نظش 

الصم ثاایش اص  چنبنچااه مااذاسک

ک ثاش  یک طفحه اسز ثاب کتیا  

امکااب   "ایجاابد"سوی سضینااه 

ثبسساازاسی دس طاافحبر دیگااش  

 وجزد داسد.
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مزل دشداخز یهشیه شدانشجزیبنگ اسز که م یهشیه دشداخز هضینه خذمبر جبنجگ و شایاین مشحته ث :پزداخت الکتزًٍيکی

 .نذشها

حذاقل بِ ثه سوش الکششونیکگ الصم اسز کبسثش داسای کبسر یشبة ثزده و  مجتغ واسیضثشای  :الکتزًٍيکیضْزيِ بِ رٍش  ٍاريش

 و سبسیخ انقضبء ثبیذ. CVV2سقمگ  4کذ دایشه ثبیذ. ضمنب کبسر مزسد نظش ثبیذ داسای سمض دوم،  یهَجَد هَرد ًظزلغ اًذاسُ هب

 (18)یکل  اخز الکششونیکگ سشدیذدشد طفحهثه سوش صیش واسد 

 

 

 
 18 یکل

اطالػبر کبسر یشبة خزد سا دس کبدسهبی سؼجیه یذه واسد نمبییذ و دس اص انشخابة سضیناه   « سبمبنه دشداخز الکششونیکگ»دس طفحه 

ب دیغابم مزفقیاز ممیاض ثازد      کتیک نمبئیذ س« دشداخز»ثش سوی دکمه « سمبمگ یشایط و ضزاثط سا مطبلؼه کشده و م  سا قجزل داسم»

 ( 19 سشاکنش سا دسیبفز نمبئیذ. )یکل

 

.مجتااغ دس ایاان قااامز    -

 یزد.. ظبهش مگ

یکگ اص دسسبه هبی دشداخز سا انشخبة نمبییذ  -2

 سب ثه طفحه دشداخز اینششنشگ منشقل یزیذ 
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 19 یکل

یذ که ثب سبئیذ م  طفحه حبوی جزاة ثبنک همبننذ یاکل  یزجتغ دشداخشگ مگواسد طفحه سبئیذ م «دشداخز» سضینهثب کتیک ثش سوی 

 (21 )یکل .دیز صیش نمبیب  مگ

 
 21 یکل

سا  «دشداخز الکششونیکگ ثب مزفقیز انجبم یذ » د همبننذ ثبال دیغبم یزششونیکگ ثب مزفقیز انجبم که ػمتیبر دشداخز الک دس طزسسگ

اسز، ثشای انجبم دشداخز الکششونیکگ ثب سفغ مشکتگ که اص طشف ثبنک اػالم یذه مالحظه مگ نمبییذ دس غیش این طزسر ثبیذ مجذداً

 «دانشجزالکششونیکگ  هبیدشداخش»واسد طفحه « ستاشب  سشز ثه سیاشم ثبص » سضینه ویسطزسر ثب کتیک ثش  هشسؼگ نمبییذ. دس 

 (21 )یکل ثبیذ. قبثل مشبهذه مگ« دبسخ ثبنک»یزیذ که دس جذول دبیین فشم ، سشز  مخش مگ
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 21 یکل

 ذی یزیذ.ثؼته واسد مشح «ثبصسشز »  سضینهدس اص اینکه دشداخز الکششونیکگ ثب مزفقیز انجبم یذ ثب کتیک ثش سوی 

 

مشقبضگ خزاثگبه ثبیذ الصم اسز ثب انشخبة این مشحته مطبثق دسشزس الؼمل صیاش  ، حائش ضزايط یچنبنچه دانشجز ی خَابگاُ:اتقاض

 (22 )یکل اقذام ثه ثجز دسخزاسز خزد نمبیذ.

 
 22 یکل

 .سیشد سؼتق مگمزسد نظش دانشگبه  ثب یشایط خبصخزاثگبه ثه دانشجزیب   ًکتِ :

 

د زیا  دشسیذه مگ طحز اطالػبر وسودی سزالاص دانشجز دسمزسد  مشحته اثشذا نثب انشخبة ای چاپ فزم هطخصات کاهل داًطجَ:

 (23)یکل سشدد.  مگو سذس فشم مشخظبر دانشجز ثش سوی طفحه ظبهش 

ز، دس دس طزسر اطمیناب  کبمال   دیگش اجبصه سغییش دس اطالػبر اسسبلگ سا نخزاهیذ دای ،دس اص سبییذ اطالػبردس این مشحته  ًکتِ:

 سا کتیک نمبییذ.« ثتگ»ص اطالػبر واسد یذه سضینه ا

 
 

 
 23یکل 

 دبسخ ثبنک دس مزفقیز ممیض ثزد  دشداخز

 خطبی ثبنک ثشای ػذم مزفقیز دس دشداخز

 «اطالح»کتیک ثش سوی سضینه  -2 انشخبة سضینه ثته -1

دس طزسر ػذم نیبص ثه ویشایش 

منظاازس سبییااذ ه اطالػاابر و ثاا

سا کتیاک  « ثتاه »هب سضیناه   م 

 .نمبییذ

دس طزسر نیبص ثه ویشایش اطالػبر 

سا کتیاک  « خیش»واسد یذه سضینه 

و ثه فشم مزسد نظاش سفشاه و    نمبییذ

 .اطالػبر سا  ویشایش نمبییذ
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اسشفبده نمزده سب طفحه ثشای چبح ممبده ساشدد. ساذس    «ممبده سبصی جهز چبح»سضینه اص اثشذا نیض مبننذ حبلز قجل  دس این طفحه

ثب انشخبة دشینشش مزسد نظش اقاذام ثاه چابح فاشم      printنمزده و دس دنجشه  سا انشخبة printدسشزس  fileدس دنجشه فؼبل یذه اص منزی 

 و اطالػبر م  سا کنششل نمبییذ. ذبیینم

 
 24یکل 

 
دبیاب  یبفشاه و الصم اساز ثاب مطبلؼاه مطبلات        دس اینجب دزیشش غیشحضزسی دانشجز :چاپ گَاّی پذيزش غيزحضَری داًطجَ

 حضزسینبم سکمیل مشاحل ثجزجهز  ،مزسد نظش دانشگبهحضزسی و ممبده سبصی مذاسک الصم دس سبسیخ منذسج دس سزاهگ دزیشش غیش

اسائه سزاهگ دزیشش غیشحضزسی یاش  الصم ثاشای انجابم     یذ.یثه دانشگبه مشاجؼه نمباطالػیه ثجز نبم  صمبنجنذی اػالم یذه دس طجق

س و همشاه دایشن م  دس سوصهبی ثجز نبم حضزسی همشاه ثب سابیش  لزا دس چبح سزاهگ مزکز (26 یکل)مشاحل ثجز نبم حضزسی اسز 

 مذاسک الصم، کبمالً دقز نمبییذ.

مقطع: مقطع: 

  دکتریدکتری
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 25 یکل
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 ّای اسکي ضذُ کاّص حجن عکس

 Microsoft office Pictureافضاسهابی سشافیکاگ ثاه ػنازا  مثابل      اسشفبده اص ناشم  اسش حجم فبیل هبی اسکن یذه صیبد اسز ثب ًکتِ:

Manager نمزده و ثب اسشفبده اص سضیناه   افضاس ثبص طزسر که اثشذا ػکس سا ثب این نشمثه این  .س سا کبهش دهیذحجم ػکEdit Picture 

 (27 )یکل حجم ػکس سا کم نمبییذ. Compress Pictureو سضینه 

 
 26یکل 

 

انشخابة نمبییاذ ساب حجام ػکاس      سا  Documentsسبصی ثه ػنزا  مثابل  یزد یکگ اص سضینه هبی فششده دس ثخش جذیذی که ثبص مگ

 (27)یکل  سا کتیک نمبییذ. OKهب دس سیاشم ثشسذ. سذس دکمه کبهش یبثذ و ثه مقذاس سؼیین یذه ثشای فشم
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 27یکل 

 
 (29و 28 )یکل حبل سظزیش جذیذ سا ثب نبم جذیذ رخیشه نمبییذ.

 یزنذ. مگنسر دس سیاشم نمبیش داده نذ صیشا دس غیش این طزیزرخیشه  JPGسزجه: ػکس هب حشمب ثبیذ ثب فشمز 

 
 28یکل 

 

2 

1 
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 29یکل 

 با آرسٍی هَفقيت بزای ضوا


