
پس از ورود به پیشخوان سامانه گلستان بر روی

.کلیک فرمایید درخواست های آموزشی گزینه 



درخواست جدید بر روی 
. کلیک نمایید 



عالمت سوال از پنجره باز شده بر روی 

راهنمای ترم ها کلیک نمایید تا پنجره 

مطابق شکل نمایش داده شود سپس 

نیمسال مورد نظر خود جهت ثبت 

.درخواست مهمانی را از انتخاب نمایید 



الزم است ابتدا قسمتی از نام  جهت انتخاب دانشگاه مقصد ، 

سپس بر  دانشگاه مقصد در کادر نشان داده شده درج شود  ، 

راهنمای  روی عالمت سوال کنار کادر کلیک نموده تا پنجره 

.نمایان شود و دانشگاه مقصد را انتخاب فرمایید دانشگاه ها 



صد  بعد از انتخاب ترم تحصیلی و نام دانشگاه مق

جهت اخذ درس در  تعداد واحد مورد نظر 

.دانشگاه مقصد را درج نمایید 

در صورتی که قصد مهمان شدن در یک نیمسال 

کامل یا مهمان تابستان را دارید نوع مهمانی را 

و در صورت قصد اخذ مهمان  مهمان برای یک ترم 

یک یا حداکثر دو درس را دارید نوع مهمان را 

.انتخاب نمایید مهمانی تک درس 

نیازی به درج سایر 
اطالعات نمی باشد  



پس از انتخاب شماره ترم ، شماره دانشگاه مقصد ، تعداد واحد 

کلیک اعمال تغییرات مورد نظر و نوع مهمانی بر روی گزینه 

سپس بر روی دکمه . نموده تا اطالعات ذکر شده ثبت شود 

. کلیک نمایید بازگشت



الزم است دروس مورد نظر خود در دانشگاه 

مقصد را ثبت نمایید برای این منظور بر روی 

.آیکن نشان داده شده کلیک نمایید 



در پنجره ظاهر شده بر روی گزینه 

.کلیک نمایید ثبت درس جدید 



در صورتی که کد دروس مورد نظر خود را می دانید در 

کادرهای نشان داده شده کد دروس را ثبت نموده و سپس بر 

.کلیک نمایید ایجاد روی دکمه 



در صورتی که کد دروس مورد نظر خود را نمی دانید ابتدا نام 

درس مورد نظر خود را در کادر نشان داده شده تایپ نموده و 

.سپس بر روی عالمت سوال اول کلیک نمایید 



با کلیک بر روی عالمت سوال کلیه دروسی که ابتدای آن نام عبارت

سپس( در اینجا ریاضی تایپ شده . ) تایپ شده می باشد ظاهر می شود 

.درس مورد نظر را یافته و آن را انتخاب نمایید 



دقت فرمایید تعداد واحدهای دروس انتخاب 

ر  شده باید دقیقا برابر با تعداد واحدهای مورد نظ

پس از ثبت دروس بر دکمه .جهت مهمانی باشد

.کلیک فرمایید بازگشت



در صورت اطمینان از صحیت درخواست 

بر روی آیکن ارسال کلیک نموده تا  

.درخواست ارسال گردد 



جهت مشاهده گردش درخواست بر روی آیکن 

. مشاهده گردش کار کلیک نمایید 



با کلیک بر روی گردش درخواست در 

صورت رسیدن گردش  به انتهای کار ، نامه 

مهمانی توسط دبیرخانه دانشگاه به صورت  

.اداری به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد 


