
توسط دانشجو - نحوه ثبت درخواست مهمان در دانشگاه ديگر
 

 

 1 اداره خدمات ماشيني وآمار-(ره)دانشگاه بين المللي امام خميني 

 
"  انتقال بصورت مهمان"ورود به منوي : گام اول 

  
 

 اًتقال بصَرت هْواى <-  درخَاست ّا<- ٍرٍد بِ هٌَي داًشجَ  : 1هزحلِ 
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توسط دانشجو - نحوه ثبت درخواست مهمان در دانشگاه ديگر
 

 

 2 اداره خدمات ماشيني وآمار-(ره)دانشگاه بين المللي امام خميني 

 

 " انتقال بصورت مهمان"ورود به منوي : گام دوم 

درخىاست مهمان <  -  انتقال بصورت مهمان

 
 

اًتخاب سيز فزم درخَاست هْواى  : 2هزحلِ 

 ٍرٍد تزم تحصيلي 3هزحلِ 

ٍرٍد ػٌَاى داًشگاُ هقصذ ،   : 4هزحلِ 

داًشجَ هجاس ًيست بِ ػٌَاى داًشگاّْايي کِ ػذم پذيزش هْواى را اػالم ًوَدُ اًذ ٍ ًيش داًشگاّْاي ٍاقغ در شْز تْزاى - 

.     را تکويل ًوايذ"تقاضاي اًتقال بصَرت هْواى"کِ ٌَّس اطالػي در ايي خصَص ًذادُ اًذ ، 

.     داًشجَ فقط بزاي يک داًشگاُ اجاسُ ثبت درخَاست هْواًي را دارد      - 

 را ّوزاُ با قسوتي اس ًام داًشگاُ تايپ ًوَدُ ٍ رٍي ػالهت " % "جْت جستجَي ًام داًشگاُ، درهحل داًشگاُ هقصذ ػالهت       - 

.  سَال کليک کٌيذ، سيس ًام داًشگاُ هَرد ًظز را اًتخاب ًواييذ

ثبت تؼذاد ٍاحذ هَرد ًظز  : 5هزحلِ 

ثبت ًَع هْواى   : 6هزحلِ 

 .با ّن ّوخَاًي داشتِ باشذ ( 6 ٍ 5هزاحل  )تؼذاد ٍاحذ هَرد ًظز ٍ ًَع هْواى  -

 

مهمان کامل مهمان تکدرس دوره 

 ٍاحذ 12 ٍ حذاقل 20حذاکثز  ٍاحذ 11حذاکثز روزانه 

 ٍاحذ 10 ٍ حذاقل 20حذاکثز  ٍاحذ 9حذاکثز شبانه 

 

 (درصَرت ٍجَد خطا، ًسبت بِ بزطزف کزدى آى اقذام شَد)کليک بز کليذ بزرسي تغييزات ،  : 7هزحلِ 
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توسط دانشجو - نحوه ثبت درخواست مهمان در دانشگاه ديگر
 

 

 3 اداره خدمات ماشيني وآمار-(ره)دانشگاه بين المللي امام خميني 

کليک بز کليذ اػوال تغييزات  : 8هزحلِ 

  اػوال 3گام هشاّذُ هي شَد، کِ پس اس  ( 10هزحلِ  ) " تاييذ داًشجَ"در پاييي صفحِ ، ّشذاري هبٌي بز تغييز فيلذ  : 9هزحلِ 

. گزدد
 

"  انتقال بصورت مهمان"ورود به منوي : گام سوم 

ثبت دروس < -  انتقال بصورت مهمان 

 

 
ٍرٍد بِ سيز فزم ثبت درٍس  : 11هزحلِ 

 (در صَرت لشٍم)ٍرٍد شوارُ داًشجَيي : 12هزحلِ 

ٍرٍد تزم تحصيلي  : 13هزحلِ 

ٍرٍد داًشگاُ هقصذ  : 14هزحلِ 

کليک بز کليذ جستجَ  : 15هزحلِ 

 
. ثبت کذ درس ، کذ درٍس اس چپ بِ راست ٍارد شَد : 16هزحلِ 
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توسط دانشجو - نحوه ثبت درخواست مهمان در دانشگاه ديگر
 

 

 4 اداره خدمات ماشيني وآمار-(ره)دانشگاه بين المللي امام خميني 

 271جْت اطالع اس سزفصل ،اس گشارش). داًشجَ فقط هجاس بِ اًتخاب درٍس سزفصل  رشتِ تحصيلي خَد هي باشذ              - 

 (.استفادُ ًواييذ

. ًسبت بِ رفغ هشکل اقذام ًواييذ (پيام قزهش رًگ)کليک بزکليذ بزرسي تغييزات ، درصَرت ٍجَد خطا : 17هزحلِ 

. کليک بز کليذ اػوال تغييزات  : 18 هزحلِ 
 

 . تکزار گزدد18،17،16جْت ثبت بقيِ درٍس هَرد ًظز ، هزاحل  -

"  انتقال بصورت مهمان"ورود به منوي : گام چهارم  

درخىاست مهمان <  -  انتقال بصورت مهمان

 

 

 
 

ٍرٍد بِ سيز فزم درخَاست هْواى  : 19هزحلِ 

کليک بز سطز هَرد ًظز  : 20هزحلِ 

.    اًتخاب شَد بلهگشيٌِ  ،"تاييذ داًشجَ"در فيلذ  : 21هزحلِ 

کليک بز بزرسي تغييزات  : 22هزحلِ 

کليک بز اػوال تغييزات  : 23هزحلِ 
 

19 

21 

20 

22 23 



 سامانه آموزشی گلستان -  راهنمای نحوه رسیدگی به اعتراض دانشجو 

1 
  اداره خدمات ماشینی و آمار– (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 :بررسی اعتراض دانشجو به دو طریق قابل انجام است

  بررسی درخواست تجدید نظر دانشجو–استاد - آموزش- منوی کاربر (روش اول)

 

 

 :پس از ورود به صفحه ی  بررسی درخواست تجدید نظر دانشجو به طریق ذیل عمل نمایید.1

 

 . مورد نظر را مشخص نماییدترم تحصیلیابتدا * 1-1

 . مربوطه را وارد نماییدشماره و گروه درس* 2-1

 .(رسیدگی شده– عدم بررسی –تمام موارد  )پس از انتخاب یکی از گزینه های مورد نظر* 3-1

 .کلید جستجو را کلیک نمایید* 4-1
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 سامانه آموزشی گلستان -  راهنمای نحوه رسیدگی به اعتراض دانشجو 

2 
  اداره خدمات ماشینی و آمار– (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 (ویژه استاد ) ثبت و تایید نمره دانشجویان – استاد – آموزش –منوی کاربر  (روش دوم)

 

 .را کلیک نمایید(برای درس مورد نظر) ثبت نمره از ستون انتخابپس از وارد شدن به صفحه ی مربوطه ابتدا گزینه .1

 

  کلیک نموده و به صفحه ی عدم رسیدگی بر روی گزینه درخواست تجدید نظربا باز شدن صفحه ی ثبت نمره ، در ستون . 2

 .  وارد می شویدرسیدگی به در خواست تجدید نظر دانشجویان توسط استاداصلی  
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 جهت دانشجو – از طریق سیستم گلستان" گواهی اشتغال به تحصیل " درخواستراهنمای 

 

 Page 1 اداري خذمبت مبشيىي َ آمبر-(ري)داوشگبي بيه المللي امبم خميىي
 

 
 

 

 

 

 

 درخُاطت گُاٌی گشیىً- 1

 . را کليک کىيذاشتغبل بً تذصيل

.  وُع وبمً اشتغبل بً تذصيل را اوتخبة کىيذ- 2
  اطتفبدي ومبیيذ،"ي" ،" د" ،"ة"در دبل دبضز فقط اسگشیىً ٌبی )

درخصُص بىذ الف  بً آمُسع داوشکذي َ در مُرد بىذ ج بً اداري فبرغ 

 (.التذصيالن مزاجعً شُد
اداري کل داوشجُیبن داخل  - الف

   اداري راٌىمبیی َ راوىذگی  - ة

 معبَوت َظيفً -  ويزَی اوتظبمی - ج

  طبیز - د

. طبسمبن تبميه اجتمبعی-         ي 
 "شٍز"وبم - 3

  "اداري"َ 

مُرد وظز را 

 .اوتخبة کىيذ

 َ اطالعبت معذلبب تُجً بً ويبس خُد اس درج - 5

در گُاٌی ، گشیىً ٌبی مُرد وظز ...  َ َادذ گذراوذي

 . تغييز دٌيذ"بلً "خُد را بً 

در صُرت ويبس بً - 4

 در ایه قظمت تُضيخ خبص

 .تبیپ ومبیيذ



 جهت دانشجو – از طریق سیستم گلستان" گواهی اشتغال به تحصیل " درخواستراهنمای 

 

 Page 2 اداري خذمبت مبشيىي َ آمبر-(ري)داوشگبي بيه المللي امبم خميىي
 

 
 

 

 

 

.  را کليک کىيذبزرطی تغييزات کليذ - 6

 .را کليک ومبیيذ ایجبد در صُرت عذم َجُد خطب ، کليذ - 7

 تبذیل شذ، تبیيذ بً عذم تبیيذ سمبويکً عببرت - 8

مفٍُم آوظت کً کبرشىبص آمُسع داوشکذي ،گُاٌی 

 .شمب را تبیيذ کزدي اطت

 تبذیل  پبیبنبً تبیيذ سمبويکً عببرت - 9

شُد، مفٍُم آوظت کً گُاٌی شمب تُطط 

 .مظئُل دبيزخبوً چبپ شذي اطت

.  آوٍب اقذام ومبیيذدذف َیب اصالحدرصُرت ثبت درخُاطتٍبی تکزاری َ یب اشتببي دتمب وظبت بً 

:  وذُي دذف

. رَی ططز مُرد وظز کليک ومبیيذ- 1

.  را اوتخبة ومبیيذ دذفَیباصالح  کليذ - 2

. کليذ بزرطی تغييزات َ طپض اعمبل تغييزات را کليک کىيذ- 3

. درخُاطتٍبیی کً ٌىُس تُطط آمُسع تبیيذ وشذي اوذ قببل اصالح َ یب دذف می ببشىذ: تذکز

 


