
 راهنمایی پذیرش غیرحضوری

 

یرفته شدگان می باشد، که پذ برای اصلی  بند 01: این صفحه شامل  صفحه اطالعات پذیرش غیرحضوری

عات در هر ل شود که در صورت عدم تکمیل اطالیمتمام بندها براساس اطالعات درخواست شده باید تک

غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل اتمام پذیرش  آخرین بند که مربوط به مرحله بصورت ناقص 

 امکان تایید وجود نخواهد داشت . دانشجو

 بند می باشد 01: شامل   آقادانشجویان روزانه 

 بند می باشد 01: شامل  خانمدانشجویان روزانه 

 بند می باشد  01: شامل  آقادانشجویان نوبت دوم 

 بند می باشد  01: شامل  خانمدانشجویان نوبت دوم 



 

 

  تعیین وضعیت نظام وظیفه - 1بند 

براساس نوع وضعیت نظام وظیفه ی که دارند گزینه مربوط را انتخاب  آقادر این مرحله پذیرفته شدگان 

 . کلیک کرده تا اطالعات ذخیره شود کرده و در نهایت بر روی  دکمه 

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند حتما گزینه  آقادر صورتی که پذیرفته شدگان 

 را انتخاب نمایید. کمتر ازیک سال از  فارغ التحصیلی گذشته است

قابل توجه آندسته از دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند اعالم می گردد 

مراجعه کرده و برگه در خواست  epolice.ir جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به آدرس 

 .اقدام نمایید  معافیت تحصیلی به همراه مدرک ثبت نامی در قسمت ارسال مدارک

 



 

 

 اطالعات دانشجو  - 3و 2بند 

در این دو مرحله دانشجو باید اطالعات درخواست شده را به دقت تکمیل نمایید و در آخر بر روی دکمه 

 کلیک کرده تا اطالعات ذخیره شود . 

 

 دانشجو می باشد که باید به صورت کامل ثبت شود .  و تحصیلی این مرحله مربوط به اطالعات شخصیدر 

عنوان روبرو  برای اندسته از دانشجویانی  حتما

که کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند انتخاب 

 شود

جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه بر 

 کلیک نماید انتخابروی گزینه 



 

انتخاب  را  گزینه بله  ب می باشداطالعات فوق مورد تایید اینجان در پایان بعد از ثبت اطالعات حتما 

 کلیک کرده تا اطالعات نهایی شود. شود . و در نهایت بر روی دکمه 

 . اطالعات خانوادگی است  مربوط به  در ادامه اطالعات دانشجو قسمت دوم می باشد که

لطفا دانشجویان گرامی : 

اطالعات شخصی و تحصیلی را 

 دقیق و صحیح وارد نمائید. 

و را انتخاب  بلهجهت تایید اطالعات حتما گزینه 

 .نماییدتایید 



 

کلیک  انتخاب شود . و در نهایت بر روی دکمه  بلهدر پایان بعد از ثبت اطالعات حتما گزینه 

کرده تا اطالعات نهایی شود

 

 

 

 

 

 

 



در این صفحه جهت دریافت کد پیگیری بر روی ادرس  استعالم سوابق تحصیلی دانشجو : - 4بند 

http://estelam.msrt.ir ر کلیک نمایید . در صفحه تاییدیه مدرک تحصیلی اطالعات شخصی و پرسنلی وارد شود و د

در  کد پیگیریبه مربوط رهگیری دریافتی از سامانه فوق را در کد آخر سامانه کد رهگیری نمایش میدهد که کد 

 سامانه گلستان ثبت شود.
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 در ثبت اطالعات مربوط به مقطع قبلی دقیق وارد شود . : ثبت تحصیالت قبلی دانشجو - 1بند 

 تاریخی که در مدرک ثبت شده درج شود .تاریخ فارغ تحصیلی مقطع قبلی حتما 

 باشد.که کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند تاریخ فارغ تحصیلی مقطع قبلی مهم می آقا نکته : دانشجویان

 

 

  .درصورت داشتن ایثارگری اطالعات وارد شود اطالعات ایثارگری : - 6 بند

 

 

جهت ثبت اطالت مقطع قبلی بر روی 

کلیک  ایجاد تحصیالت قبلیگزینه 

 نمایید

بعد از وارد اطالعات مقطع 

قبلی بر روی گزینه ایجاد 

کلیک نمایید تا اطالعات 

 شود ایجاد ثبت شده



 در این مرحله وارد کردن اطالعات پدر و مادر الزامی است .: اطالعات خانواده دانشجو - 7بند 

 

  ارد کردن سه نفر معرف الزامی است.درمرحله و  :معرفین دانشجو  - 8بند 

 

ورت داشتن فعالیتی تکمیل اطالعات درص  :فعالیتهای شغلی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجو  - 9 بند

  . الزامی است

 تکمیل اطالعات الزامی است نیازدر صورت   :  سفرهای خارجی دانشجو -  11بند 

 



گزینه ارسال  ارسال مدارک رویاسکن کلیه  مدارک الزامی است. جهت   ارسال فایل مدارک : - 11 بند

.در صورتی که مدارک اسکن شده ناخوانا یا ناقص ارسال شده کلیک کرده تا وارد صفحه ارسال مدارک شود

 نخواهد شد.انجام باشد از طرف دانشگاه پذیرش نهایی 

 .لی لطفا به موارد ذیل دقت نماییددر ارسال و اسکن مدرک مقطع قب: قابل توجه پذیرفته شدگان 

درج شده باشد در مدرک معدل فارغ التحصیلی در کارشناسی  باید در اسکن مدرک .نکته مهم : 1

تحصیلی که معدل نهایی در آن درج شده الصورت نبودن معدل در مدرک حتما ریز نمرات فارغ 

و از طرف دانشگاه پذیرش  شده باشد اسکن شود . در غیر این صورت جز نواقصات مدرک تلقی 

  نهایی انجام نخواهد شد.

ته دارند حتما باید مدرک کارشناسی .نکته مهم : پذیرفته شدگانی که مدرک کارشناسی ناپیوس2

را اسکن  ناپیوسته )معدل در مدرک درج شده باشد ( و کاردانی)معدل در مدرک درج شده باشد (

 .الزامی می باشدریز نمرات  باشد اسکن نمایند، در صورتی که معدل در مدرک درج نشده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در این مرحله اسکن مدارک براساس نوع درخواست باید به صورت صحیح  ارسال شود. 

 

 

 

 

 کلیک نمایید ارسالمدارک بر روی گزینه آپلود جهت 



فرم ی تعهدنامه وارد صفحه   ذره بینبر روی  کلیکبا  الکترونیکی : همرسال تعهد ناا - 12بند 

) بعد از مشاهده فرم وضعیت را تایید شده ک نمایید تا فرم تایید شود .الکترونیکی شده بر روی گزینه تایید کلی

 نشان می دهد( 

  

 

مربوط به دانشجویان نوبت دوم  این قسمت : پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه – 31بند 

باشد. الزم به ذکر در صورتی که دانشجوی نوبت دوم قصد انصراف داشته باشد در صورتی که مبلغ  می

 واریز نماید عودت داده نخواهد شد. )در پذیرش غیر حضوری ( پیش پرداخت را

 

  مربوط به دانشجویان نوبت دوم می باشد



بصورت  در صورتی که تمام مراحل:  چاپ فرم مشخصات کامل دانشجوتمام پذیرش غیرحضوری و ا

 نمایش  نمایید یا اطالعات وارد شده را تایید میپیغام مبنی بر اینکه آکامل وارد شود  در این مرحله 

  .نقصی باشد این گزینه غیرقابل تایید می باشد در صورتی که در هر یک از مراحل شود . داده می

  امکان پذیر نمی باشد.تایید نشود پذیرش نهایی از طرف دانشگاه در صورتی که این گزینه 

 


