
 ثبت نام راهنمایی 

 جهت ورود به سامانه گلستان دانشگاه زنجان از طریق آدرس ذیل وارد شوید.

https://golestan.znu.ac.ir 

 

 باشد .شناسه کاربری : شماره دانشجوی  و گذرواژه : کد ملی می 

 

 

 د کلیک نمایی ورود به سیستمبر روی گزینه 

)از طریق پیامک  شناسه :شماره دانشجوی

 ارسال شده است(

 گذرواژه : کدملی

 ورودرا مادر نمایید و سپس برروی گزینه 

 کلیک نمایید

https://golestan.znu.ac.ir/


کلیک نمایید تا وارد  okبعد از وارد کردن شناسه و گذرواژه پیغام ذیل نمایش داده میشود که بر روی گزینه 

 صفحه تغییر شناسه و گذرواژه شود.

 

 

 در این صفحه حتما برای اولین بار باید شناسه و گذرواژه را تغییر دهید . 

 

دراین قسمت شناسه شماره دانشجوی و گذرواژه 

 .کدملی میباشد

: شماره دانشجوی باشد یا بصورت دلخواه تغییر شناسه کاربری جدید

 دهید. 

: حتما باید تغییر دهید. میتوانید از اعداد و کارکتر یا گذرواژه جدید

 فقط اعداد استفاده نمایید.

 .گذرواژه جدید تکرارنمایید: مجدد تاییدگذرواژه جدید



ا در پایین صفحه کلیک نمایید ت اعمال تغییراتبعد تغییر شناسه کاربری جدید و گذرواژه بروی گزینه 

 کلیک نمایید. بازگشت اطالعات وارد شده تایید شود و در پایان برای ورود پنل کاربری بر روی گزینه

 

 

 

 

کلیک  ثبت نامجهت انتخاب واحد  بر روی منوی 

 نمایید .

در این صفحه جهت انتخاب واحد برروی گزینه 

کلیک  ثبت نام اصلی           عملیات ثبت نام

 نمایید.



 

 

 

جهت پرداخت شهریه بر روی گزینه 

ا کلیک نمایید ت پرداخت الکترونیکی

 وارد صفحه پرداخت شود.

بر  هر دوره را در قسمت مبلغ پرداختی وارد نموده و سپسمبلغ 

کلیک کرده تا وارد صفحه پرداخت  بانک مرکزیروی آرام 

 .الکترونیکی شوید

 نکته : شرط حضور در کالس منوط به پرداخت هزینه 

 . می باشد



 

و برای انتخاب واحد از طریق  برگشتهصلی جهت انتخاب واحد ، بعد از پرداخت هزینه  به صفحه ثبت نام ا

 جدول ارائه شده دروس ذیل بر روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

 

جهت انتخاب واحد بر روی درس مورد نظر کلیک 

کرده و در پایان برای تایید انتخاب واحد بر روی 

 (پایین صفحهقسمت در ) اعمال تغییراتگزینه 

 نمایید. را انتخاب

در این صفحه اطالعات کارت بانکی را وارد 

کلیک  پرداختکرده و برروی گزینه 

 .نمایید


