
 

 

 

 

ارائه  :رساندمی ، ارشدمقطع کارشناسی دانشگاه یزد سهمیه استعدادهای درخشان متقاضیان پذیرش بدون آزمونبه اطلاع کلیه 

و از طریق سامانه  )الکترونیکی(غیرحضوریبه صورت  لازم نیست و فقط نامدر مراحل ثبت صورت حضوریهیچگونه مدرکی به 

به سامانه  با مراجعه، 02/20/0311 تاریخ تا ،راهنمای ذیلو  فراخوان مربوطهپس از مطالعه کامل  گیرد. لطفاًآموزشی دانشگاه انجام می

نسبت به ثبت  به بالا( 7نسخه   Internet Explorer) golestan.yazd.ac.ir  اینترنتی به آدرس آموزشی دانشگاه یزد

  گردد از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.و از تمامی عزیزان درخواست می فرمایندمشخصات خود اقدام 

ه نداشته و درصورتی که متقاضی رشتلازم به ذکر است دانشجویان مشمول شرایط پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد نیاز به ثبت نام 

 گرایشی غیر از رشته اصلی خود هستند حتما لازم است ثبت نام انجام دهند.

 

د در دانشگاه یز سهمیه استعدادهای درخشان متقاضیان بدون آزموناطلاعیه ثبت نام 

 1399 -1400تحصیلی  سالارشد کارشناسی مقطع



 

در ابتدا پس از وارد شدن به محیط سیستم 

 گلستان به آدرس :

http://golestan.yazd.ac.ir 

 کلیک نمایید. بر روی گزینه ورود به سیستم

http://golestan.yazd.ac.ir/


 

 

 

 ثبت برایپس از وارد شدن به سیستم گلستان در این مرحله 

 مشخصات اولیه بر روی گزینه فوق کلیک نمایید.

ه ورود ب برایشناسه کاربری و گذرواژه  به منظور ثبت مشخصات اولیه و اخذدر این قسمت 

 کلیک نمایید. شرکت در آزمونمتقاضی تم گلستان روی گزینه سسی



 

اولیه و تعیین شناسه کاربری و گذرواژه بر روی گزینه  مشخصاتپس از ورود 

کلیک نمایید و در بالای صفحه بر روی  داوطلببت موقت مشخصات ث

کلیک نمایید و مجددا به صفحه اول سیستم گلستان وارد شوید و  خروج

 کلیک کنید. ود به سیستمورروی گزینه 



 

 

 

 

حال با وارد کردن شناسه کاربری و گذرواژه انتخابی خود و کلیک 

 ، وارد سیستم گلستان خود شوید.ورودبر روی گزینه 

در این مرحله برای تکمیل مرحله پذیرش بر 

 روی گزینه فوق کلیک نمایید.



 

موجود در  پذیرشتمام مراحل جهت تکمیل پذیرش غیرحضوری باید 

 و به صورت کامل انجام دهید.انتخاب نموده این صفحه را به ترتیب 



 

 

در این قسمت کلیه اطلاعات اصلی فرد باید تکمیل شود و 

در قسمتهایی که دارای کد هست باید با نوشتن قسمتی از 

از فیلد مورد نظر و کلیک بر روی علامت سوال کنار آن 

 مورد نظر را انتخاب کنید.لیست ارائه شده نام 

 "پس از تکمیل اطلاعات در پایان فرم وضعیت تایید متقاضی را 

 انتخاب نموده و "باشدفوق مورد تایید اینجانب میاطلاعات 

را کلیک نمایید در صورتی که کلیه  "اعمال تغییرات"گزینه 

اطلاعات به صورت صحیح وارد شده باشد و مشکلی نداشته باشید 

عملیات با موفقیت "یین فرم بر روی نوار سبز رنگ عبارت پا

تکمیل این مرحله  دهنده شود که نشانظاهر می "انجام شد

به  کلیک نمایید تا "بازگشت"توانید روی گزینه باشد و میمی

 را انتخاب نمایید.صفحه قبل رفته و مرحله بعد 


