
راهنمايي پذيرش غيرحضوري

  

بند براي  ١٣بند براي پذيرفته شدگان زن و  ١٢: اين صفحه شامل  صفحه اطالعات پذيرش غيرحضوري

 پرداخت الكترونيكي پيش پرداخت شهريهبند (دانشجويان دوره نوبت دوم يك پذيرفته شدگان مرد مي باشد

ل شود كه در صورت عدم تكميل اطالعات يكه تمام بندها براساس اطالعات درخواست شده بايد تكم ،دارند)

 اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجودر هر مرحله بصورت ناقص در قسمت 

  امكان تاييد وجود نخواهد داشت .

اعالم شده توسط سامانه در انتها بعد از تكميل اطالعات بصورت دقيق براساس زمان بندي 

 آموزشي جهت تحويل مدارك به دانشگاه حضوري مراجعه فرماييد.



  

  : تعيين وضعيت نظام وظيفه (مخصوص آقايان) ١بند 

در اين مرحله پذيرفته شدگان مرد براساس نوع وضعيت نظام وظيفه ي كه دارند گزينه مربوط را انتخاب 

  . كليك كرده تا اطالعات ذخيره شود كرده و در نهايت بر روي  دكمه 

قابل توجه آندسته از دانشجوياني كه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ندارند اعالم مي گردد 

مراجعه كرده و برگه در خواست  epolice.ir جهت دريافت برگه معافيت تحصيلي به آدرس 

  نماييد. ارگذاريب معافيت تحصيلي به همراه مدرك ثبت نامي در قسمت ارسال مدارك

به نام ثبت  سيم كارت  حتما  epolice.ir نكته : براي ثبت درخواست معافيت تحصيلي در سامانه 

  نام كننده باشد.

 



  

  

  ( در فرم آقايان ) : اطالعات دانشجو  ٢و ٣(در فرم خانم ها) بند   ١و ٢بند 

در اين دو مرحله دانشجو بايد اطالعات درخواست شده را به دقت تكميل نماييد و در آخر بر روي دكمه 

كليك كرده تا اطالعات ذخيره شود .در اين مرحله مربوط به اطالعات شخصي و تحصيلي  

  دانشجو مي باشد كه بايد به صورت كامل ثبت شود .

در صورتي كه معافيت دائم يا كارت پايان خدمت نداريد براي 

كمتر ازيكسال از فارغ وضعيت نظام وظيفه حتما عنوان 

را انتخاب و بعد بر روي گزينه  التحصيلي گذشته است

 كليك نماييد. اصالح

كليك نماييد  انتخاب بر روي گزينه

تا صفحه تعيين وضعيت نظام 

 وظيفه بازشود



  

  دانشجو مي باشد كه بايد به صورت كامل ثبت شود .  و تحصيلي اين مرحله مربوط به اطالعات شخصيدر 

  

دانشجويان گرامي : اطالعات 

شخصي و تحصيلي را دقيق و 

 صحيح وارد نمائيد. 

اطالعات دانشجو ( اطالعات شخصي 

ب )  در دو قسمت مي باشد كه بايد داوطل

 شود. نهايي  تكميل و تاييدبصورت دقيق 



 

نام به صورت آنالين مشخصات مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام  دانشجو بايد در فرايند ثبت

تكميل و كد  http://emt.medu.irخود را در آدرس ٥-٣-٤يا مدرك پيش دانشگاهي نظام  ٦-٣- ٣

شده را در سامانه گلستان ثبت نمايد و رسيد آن را همراه ساير مدارك در سامانه گلستان  پيگيري دريافت

 .بارگذاري نمايد

  

  

  

دانشجويان گرامي : اطالعات 

شخصي و تحصيلي را دقيق و 

 صحيح وارد نمائيد. 

دانشجويان گرامي : جهت 

دريافت تاييديه تحصيلي از 

 طريق لينك مقابل اقدام نماييد

 



يد و مراحل استعالم تحصيلي وارد شو، وارد صفحه  http://emt.medu.irبعد از كليك بر روي آدرس 

  تكميل اطالعات را بصورت صحيح انجام دهيد.

  

  

براي استعالم مدارك بر روي گزينه 

كليك  ثبت نام مدرك تحصيلي

  نماييد.

ات در اين صفحه اطالع

 درخواستي را صحيح وارد نماييد.



  

  

 

را انتخاب  تاييديه تحصيليگزينه 

  نماييد.

اطالعات شخصي را 

 .وارد نماييد

اطالعات فارغ تحصيلي 

براساس مدرك 

تحصيلي دريافتي ثبت 

 شود.

نوع استعالم گيرنده : 

   دانشگاه هاي دولتي
استعالم گيرنده : 

را  دانشگاه زنجان

 انتخاب نماييد



  

اطالعات فوق مورد قسمت  حتما و درج  كدپيگيري تاييديه تحصيلي ، در پايان بعد از ثبت اطالعات 

كليك كرده تا  انتخاب شود  و در نهايت بر روي دكمه  را  گزينه بله  تاييد اينجانب مي باشد

  نهايي شود.  اطالعات

  

  

  

را انتخاب و سپس بر  بلهجهت تاييد اطالعات گزينه 

 كليك نماييد. تغييراتروري دكمه اعمال 

اطالعات وارد شده كامل و صحيح باشد استعالم با موفقيت انجام 

و كدپيگري به موبايل درج شده در اطالعات پيامك شده را شده 

در قسمت مربوطه وارد نماييد و از اين صفحه حتما پرينت تهيه و 

جهت تحويل مدارك  گلستان  در زمان اعالم شده توسط سامانه

  به دانشگاه ارائه فرماييد .



  . اطالعات خانوادگي است  مربوط به  در ادامه اطالعات دانشجو قسمت دوم مي باشد كه

  

را  انتخاب  گزينه بله اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد در پايان بعد از ثبت اطالعات حتما  

  نهايي شود. تاييد  كليك كرده تا اطالعات شود . و در نهايت بر روي دكمه 

  

  

  

  

  

  

را  بلهجهت تاييد اطالعات گزينه 

انتخاب و سپس بر روري دكمه 

 كليك نماييد. تغييراتاعمال 



درصورت داشتن ايثارگري ( در فرم آقايان ) ثبت اطالعات ايثارگري:  ٤(در فرم خانم ها) بند ٣بند

  .اطالعات وارد شود

  

در اين مرحله وارد كردن  : (فرم آقايان) : اطالعات خانواده دانشجو ٥(فرم خانم ها ) بند  ٤بند 

فعال در صورت عدم ثبت اطالعات ، گزينه اتمام پذيرش نهايي  . اطالعات پدر و مادر الزامي است

  . نمي شود

  

بعد ازثبت اطالعات بر روي دكمه 

 .كليك نماييد 

 



درمرحله وارد كردن سه نفر معرف  : ( فرم آقايان ) معرفين دانشجو ٦(فرم خانم ها) بند ٥بند 

در صورت عدم ثبت اطالعات ، گزينه اتمام پذيرش نهايي فعال نمي شود. الزامي است.

  

در صورت  (دانشجو : فعاليتهاي شغلي ، فرهنگي و اجتماعي ( فرم آقايان ) ٧(فرم خانم ها ) بند  ٦بند

  ) تكميل شود.داشتن فعاليتي تكميل اطالعات الزامي است.

  

  

  

  

  

  

بعد ازثبت اطالعات بر 

 روي دكمه 

 كليك نماييد



در صورت نياز تكميل اطالعات :  سفرهاي خارجي دانشجو(فرم آقايان )  ٨(فرم خانم ها) بند ٧بند 

  الزامي است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعد ازثبت اطالعات بر 

 روي دكمه 

 كليك نماييد



در اين مرحله اسكن مدارك :  ارسال فايل مدارك (فرم آقايان )  ٩ (فرم خانم ها) بند ٨بند

  براساس نوع درخواست بايد به صورت خوانا و صحيح  ارسال شود. 

  دارد.د كه وضوح باالتري استفاده نمايي agit nSبراي بارگذاري بهتر مدارك ميتوانيد از نرم افزار 

  لطفا اسكن فايل ها بدرستي ارسال شود .

وضعيت ارسال نشده خواهد بود تا زماني كه از در قابل ذكر است مدارك بعد از ارسال همچنان 

  .دانشگاه تاييد شودطرف 

مدرك پيش دانشگاهي : دانشجوياني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي ميباشند حتما بايد ١نكته

د در غيراينصورت را بارگذاري نماييمدرك سه متوسطه به همراه ريزنمرات ريزنمرات و به همراه 

  مدارك آنها تاييد نخواهد شد.

)حتما بايد فرم گزارش سوابق ٦-٣- ٣:دانشجويان داراي مدرك دوره دوم متوسطه (نظام ٢نكته

  .را بارگذاري نمايند در غيراينصورت مدارك آنها تاييد نخواهد شد ٦٠٢تحصيلي 

دانشجوياني كه فاقد كارت ملي ميباشند بايد از طريق دفاتر پيشخوان درخواست كارت : ٣نكته

ملي كرده و رسيد آن را در قسمت ارسال كارت ملي بارگذاري نمايند در غيراينصورت مدارك 

  آنها تاييد نخواهد شد.

د : در قسمت ارسال صفحه توضيحات شناسنامه حتما بايد صفحه توضيحات بارگذاري شو٤نكته

در غيراينصورت  ،لطفا از بارگذاري صفحات ديگر شناسنامه در اين قسمت خودداري فرماييد

  .مدارك آنها تاييد نخواهد شد

  

  



  

در اين مرحله اسكن مدارك بعد از كليك بر روي گزينه ارسال ، صفحه ذيل فعال مي شود . 

  براساس نوع درخواست بايد به صورت صحيح  ارسال شود. 

  

  

  

  

مدارك بر روي آپلود جهت 

  .كليك نماييد ارسالگزينه 

 



وارد   ذره بينبر روي  كليكبا (فرم آقايان) ارسال تعهد نامه الكترونيكي :١٠(فرم خانم ها) بند  ٩بند 

( بعد از مشاهده شود .ك نماييد تا فرم تاييد فرم ي تعهدنامه الكترونيكي شده بر روي گزينه تاييد كليصفحه 

  فرم وضعيت را تاييد شده نشان مي دهد) 

  

  

فرم رو وارد صفحه  ذره بينعالمت ك بر روي ليبا ك

فرم تعهد شده و بر روي گزينه تاييد كليك نماييد تا 

 فرم تاييد شود.

تاييد تعهد نامه مشاهده و جهت 

 .كليك نماييد

 



  

باشد كه بايد از اين  مي دوره نوبتاين بند براي دانشجويان  پرداخت الكترونيك پيش پرداخت شهريه :

  طريق پيش پرداخت شهريه انجام شود.

  

در قسمت بعد از مشاهده و تاييد فرم 

 وضعيت عنوان تاييد شده را نمايش ميدهد.

جهت پرداخت هزينه شهريه بر 

. روي گزينه فوق كليك نماييد

هزينه پيش پرداخت بصورت علي 

  الحساب مي باشد.

 



اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل (فرم آقايان )  ١١( فرم خانم ها) و بند ١٠بند 

پيغام مبني بر اينكه آيا در صورتي كه تمام مراحل بصورت كامل وارد شود در اين مرحله :  دانشجو

اطالعات  در صورتي كه در هر يك از مراحل شود . نمايش داده مي  نماييد اطالعات وارد شده را تاييد مي

  .باشد اين گزينه غيرقابل تاييد مي باشد كامل ثبت نشده 

  

  . كه جهت ارائه به خوابگاه نياز مي باشد. ١٨٠٠بعد از تاييد اطالعات وارد صفحه ذيل مي شود . گزارش 

  

  

  

جهت اتمام پذيرش 

غيرحضوري بايد برروي اين 

 .كليك نماييد

جهت چاپ اين گزارش بر روي دكمه 

مشاهده گزارش كليك كرده تا وارد صفحه 

 چاپ شود

شماره دانشجوي قابل 

 مشاهده مي باشد



  

شناسه كاربري شماره دانشجوي و گذرواژه نكته : بعد از پذيرش نهايي توسط كارشناس دانشگاه 

 اييد.تغيير ميكند. براي ورود مجدد بايد از اين شناسه استفاده نم كدملي

  جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد از طريق ذيل وارد شويد.

برنامه انتخاب واحد  ٨٨و ٧٧نكته : تا زماني كه انتخاب واحد نهايي نشده است از طريق گزارش 

  مشاهده نماييد. ٧٨در دسترس است بعد از نهايي شدن انتخاب واحد از گزارش 

براساس زمان و تاريخ بعد از تكميل و تاييد تمام مراحل و چاپ گواهي پذيرش 

خر صفحه پذيرش غيرحضوري آبند  كه در  اعالم شده توسط سامانه آموزشي

  جهت تحويل مدارك به دانشگاه مراجعه فرماييد.

تاريخ و ساعت مراجعه جهت 

تحويل مدارك به دانشگاه مشخص 

 ميباشد



  

  

در اب واحد و برنامه هفتگي جهت مشاهده انتخ

وارد و سپس دوبار اينتر  ٨٨يا  ٧٧مت كد ساين ق

نماييد تا وارد صفحه مربوط شويد. در صفحه 

بر روي گزينه مشاهده گزارش  ٨٨يا  ٧٧گزارش 

كليك نماييد تا برنامه فهتگي خود را مشاهده 

 نماييد.


