وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مرکز آموزش عالی محالت

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال  9911در دانشگاه محالت و خیر مقدم به این عزیزان،
خواهشمند است جهت ثبت نام به موارد مطرح شده در این اطالعیه توجه فرمایید.
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،مراحل ثبت نام بصورت غیرحضوری خواهد بود ،لذا خواهشمند است از
هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

زمان بندی ثبت نام:
از  99 /8 /21لغایت  99 /8 /21به تفکیک زیر
دوشنبه  91آبان :رشته علوم کامپیوتر

(بدون آزمون)

ثبت نام

سه شنبه  99آبان :رشته مهندسی صنایع

اینترنتی

چهارشنبه  91آبان :رشته مهندسی عمران
پنجشنبه  91آبان :رشته مهندسی کامپیوتر

بصورت اینترنتی و از طریق سامانه
آموزشی گلستان ( انجام گام های
اول تا چهارم همین اطالعیه)

جمعه  91آبان  :رشته مهندسی مکانیک
ارسال مدارک
شروع کالس ها
بصورت مجازی

از  99/ 8/ 21لغایت 99/8 /28

از طریق پست پیشتاز (گام پنجم)

از شنبه 99/8/12

از طریق سامانه آموزش مجازی
دانشگاه

مراحل ثبت نام:
گام اول :مراجعه به سایت دانشگاه و دانلود و مطالعه کامل و دقیق فایل "راهنمای ثبت نام" و نیز فایل
"راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی در سامانه گلستان"
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گام دوم :اسکن اصل مدارک زیر جهت بارگذاری هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه گلستان
 عکس پرسنلی تمام رخ 3×2
 کلیه صفحات شناسنامه
 کارت ملی (پشت و رو)
 گواهی (اصلی یا موقت) پایان دوره متوسطه
 گواهی (اصلی یا موقت) پایان دوره پیش دانشگاهی (ویژه نظام سالی واحدی)
 ریزنمرات (کارنامه) دوره متوسطه
 ریزنمرات (کارنامه) دوره پیش دانشگاهی (ویژه نظام سالی واحدی)
 کارت پایان یا معافیت خدمت وظیفه در صورت وجود (ویژه پسران)
تذکر مهم :فایل های اسکن شده باید دارای حجم کمتر از  500 kbباشند و کیفیت مناسبی داشته باشند .در
صورت عدم کیفیت و خوانا نبودن فایلهای ارسالی ،ثبت نام نهایی نخواهد شد.

گام سوم :مراجعه به سامانه آموزشی گلستان ( به آدرس )https://golestan.mahallat.ac.ir
جهت انجام مراحل ثبت نام اینترنتی

در این مرحله بایستی ضمن تکمیل فرمهای الکترونیکی و ورود اطالعات خواسته شده ،فایلهای اسکن شده در
گام قبلی را در سامانه آپلود نمایید .همچنین در همین سامانه مبالغ زیر را نیز بایستی به صورت الکترونیکی
توسط کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم پویا پرداخت نمایید.
مبلغ

شرح

گروه پرداخت کننده

توضیحات

 2/000/000ریال

خدمات دانشجویی
(هزینه ثبت نام و تشکیل
پرونده ،صدور کارت
دانشجویی)

کلیه دانشجویان

 7/000/000ریال

علی الحساب شهریه

کلیه پرداختها بایستی
بصورت الکترونیکی و از
طریق سیستم پرداخت
سامانه گلستان انجام
شود.

(روزانه و شبانه)

فقط دانشجویان شبانه
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در هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه گلستان ،در قسمت استعالم تحصیلی ،به سامانه الکترونیکی دریافت تاییدیه
تحصیلی آموزش پرورش اتصال داده می شوید .پس از تکمیل اطالعات در آن سایت ،کد رهگیری دریافتی را در
محل مشخص شده در سامانه گلستان درج نمایید( .لذا برای دریافت تاییدیه تحصیلی نیازی به مراجعه به دفاتر
پیشخوان دولت یا ادارات آموزش و پرورش نمی باشد)
نکته مهم :برای آشنایی با نحوه ورود به سامانه گلستان ،نحوه ثبت نام اینترنتی در سامانه گلستان،
نحوه آپلود مدارک و پرداخت اینترنتی مبالغ ،حتما فایل "راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی در سامانه
گلستان" را از سایت دانشگاه دانلود کرده و بدقت مطالعه فرمایید.

گام چهارم :در این مرحله الزم است دانشجویان با مراجعه به سامانه

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

مربوط به سالمت روان (متعلق به سازمان

مربوط به سالمت جسم و سامانه

امور دانشجویان وزارت علوم) ،پرسشنامه های موجود در این دو سایت را تکمیل نموده و پس از تهیه پرینت از
فرم های تکمیل شده ،آنها را همراه با سایر مدارک خود به آدرس دانشگاه پست نمایند (گام پنجم).

گام پنجم :در این مرحله الزم است دانشجویان با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور ،اصل مدارک مشروحه در
جدول زیر را از طریق پست پیشتاز به آدرس دانشگاه ارسال نمایند.

آدرس پستی دانشگاه :استان مرکزی ،شهرستان محالت ،کیلومتر یک جاده خمین ،مرکز آموزش عالی
محالت ،اداره آموزش ،صندوق پستی3781151958

تذکر مهم :از آنجا که مدارک تحصیلی در هنگام تحویل به آموزش دانشگاه تا پایان تحصیالت عودت
داده نمیشود ،توصیه میشود دانشجویان گرامی کپی و کپی برابر با اصل (درصورت نیاز) از مدارک
تحصیلی تحویلی تهیه و نزد خود نگهدارند.
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فهرست مدارک الزم برای تحویل به پست جهت ارسال به دانشگاه
کپی کلیه صفحات شناسنامه (1سری)
کپی کارت ملی – پشت و رو ( 1سری)
اصل مدرک یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه  1 +سری کپی
اصل کارنامه (ریزنمرات) دوره متوسطه  9 +سری کپی
اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی  1 +سری کپی (مخصوص نظام سالی واحدی)
اصل کارنامه (ریزنمرات) دوره پیش دانشگاهی  9 +سری کپی (مخصوص نظام سالی واحدی)

کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در صورت وجود ( 1سری) – ویژه پسران
 1قطعه عکس پرسنلی تمام رخ جدید 9×1
پرینت فرمهای تکمیل شده سالمت روان و سالمت جسم (گام چهارم)
دانلود فرمهای تعهد زیر از سایت دانشگاه و تکمیل و امضای آنها (همراه با اثر انگشت) و ارسال آنها همراه با
سایر مدارک:
فرم شماره ( 9مخصوص کلیه پذیرفته شدگان )
فرم شماره ( 1صرفا پذیرفته شدگان منطقه )9
فرم شماره ( 1صرفا پذیرفته شدگان منطقه  1و )9
فرم پرسشنامه دانشجویی (کلیه پذیرفته شدگان)
فرم اطالعات دانشجویی (کلیه پذیرفته شدگان)

نهایی شدن ثبت نام دانشجو منوط به انجام صحیح ثبت نام اینترنتی ،آپلود مدارک ،و
دریافت کامل مدارک پستی توسط دانشگاه خواهد بود .پس از بررسی مدارک توسط
دانشگاه ،در صورت هرگونه نقص در مراحل ثبت نام و یا نقص مدارک ارسالی ،ثبت نام
دانشجویان نهایی نخواهد شد.
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گام ششم :پس از بررسی ثبت نام اینترنتی و مدارک ارسالی دانشجو توسط آموزش دانشگاه ،ثبت
نام دانشجو در سامانه گلستان نهایی خواهد شد و دانشجویان می توانند از طریق همین سامانه و
مراجعه به گزارش شماره  ،78برنامه هفتگی کالسهای خود را مشاهده نموده و در کالسهای مجازی
دانشگاه شرکت نمایند.

نکات قابل توجه:
 -2کلیه کالسهای دانشگاه در نیمسال جاری بصورت مجازی خواهد بود .درباره نحوه ورود به سامانه
آموزش مجازی دانشگاه متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
 -1برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه ،فرم معافیت تحصیلی توسط دانشگاه به معاونت وظیفه
عمومی ناجا ارسال خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری عزیزان وجود ندارد .درصورت بروز مشکل
در این خصوص ،به دانشجویان اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد تا با مراجعه حضوری مشکل را رفع
نمایند.
 -3برای دانشجویان متقاضی خوابگاه ،پس از حضوری شدن کالسهای دانشگاه و رفع مشکل بیماری
کرونا ،ثبت نام خوابگاه انجام خواهد شد .در نیمسال جاری بدلیل بیماری کرونا و غیرحضوری بودن
کالسها ،به هیچکدام از دانشجویان خوابگاه تعلق نمیگیرد.
 -2کارت دانشجویی پس از تکمیل فرآیند ثبت نام توسط دانشگاه آماده خواهد شد و در زمان مقرر
به دانشجویان تحویل خواهد شد.

الزم به ذکراست دانشجویان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند در طول ساعات اداری
( 8الی  )22با شماره های زیر (آموزش دانشگاه) تماس حاصل نمایند و از تماس با سایر قسمتهای
دانشگاه خودداری نمایند.
 08128531231و

08128531232

و
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