سواالت متداول در ثبت نام الکترونیکی


ًحَُ اخز خَاتگاُ چگًَِ است؟

 پزیشفتِ ضذگاى تؼذ اص ثثت ًام حضَسی ٍ دسیافت کاست داًطدَیی هَقت ًسثت تِ اخز خَاتگاُ دس ّواى هحل ثثت ًام حضَسی اقذام
ًوایٌذ.


ضشٍع کالس ّای اص چِ تاسیخی هی تاضذ؟

 ضشٍع کالس ّا اص  1397/6/31هی تاضذ.


تشًاهِ کالسی دسٍس خَد سا اصکدا تْیِ ًواین؟

 تشًاهِ کالسی دسٍس تؼذ اص پزیشش ًْایی ٍ ثثت اًتخاب ٍاحذ دس سیستن اص عشیق گضاسش  ٍ 88یا اص هٌَی اصلی ثثت ًام/گضاسش ّای ثثت


ًام/ثثت ًام /تشًاهِ ّفتگی داًطدَ دس عَل ثثت ًام قاتل هطاّذُ ٍ پشیٌت هی تاضذ.
آدسس ثثت ًام ایٌتشًتی چیست ؟

https://golestan.basu.ac.ir 
 کذکاستشی ٍ گزسٍاطُ خْت ٍسٍد تِ ثثت ًام ایٌتشًتی چیست ؟




 کذکاستشی ( :ضواسُ داٍعلثی ٍ )a971گزسٍاطُ ( ضواسُ هلی) هی تاضذ
دس صفحِ دسیافت ًام کاستشی آیا کذ اهٌیتی تِ تضسگ ٍ کَچک تَدى حساس هیتاضذ؟
 خیش
ضواسُ داٍعلثی خَد سا اص کدا تیاٍسم ؟
 ضواسُ داٍعلثی دس پشیٌت اػالم ًتایح قاتل هطاّذُ هی تاضذ.
ضواسُ داٍعلثی ٍ ضواسُ پشًٍذُ خَد سا فشاهَش کشدُ ام اص کدا هی تَاًن تذست تیاٍسم؟
 چٌاًچِ داًطدَی ٍسٍدی خذیذاصعشیق آصهَى سشاسشی هیتاضیذ ،دس صَست فشاهَضی کذ داٍعلثی هیتَاًیذ اص عشیق

سیستن

پاسخگَیی سایت ساصهاى سٌدص آهَصش کطَس تِ ًطاًی  www.sanjesh.orgتِ کذ داٍعلثی خَد دست یاتیذ.


پس اص ٍسٍد تِ سیستن اص چِ هٌَیی ٍاسد ضذُ ٍ پزیشش غیش حضَسی سا ضشٍع کٌین؟

 اص هٌَی کاستش -داًطدَ – پزیشش غیش حضَسی داًطدَیاى خذیذ الَسٍد


آیا ثثت ًام الکتشًٍیکی اخثاسی هیتاضذ؟

 تلِ  ،ثثت ًام الکتشًٍیکی کلیِ پزیشفتِ ضذگاى الضاهی است.


تشای تکویل اعالػات فیلذّای هختلف ،هاًٌذ ضْش هحل تَلذ ٍ ...کِ تایذ کذ ٍاسد کٌن چگًَِ ایي کذ سا پیذا کٌن؟
 دس هَسد فیلذّایی کِ کذ دسیافت هیکٌٌذ یک ػالهت سَال ٍ یک کادس تضسگ دس هقاتل آى قشاس داسد تشای خستدَ هیتَاًیذ دس
کادس تضسگتش قسوتی اص کلوِ هَسد ًظش خَد سا ّوشاُ تا ػالهت

٪تایپ کشدُ ٍسپس تاکلیک تشسٍی ػالهت سَال تِ ػثاست

هَسدًظشخَد سا پیذاکٌیذ .عَس هثال تشای یافتي ضْش "اَّاص" کافی است کِ ػثاست" ٪اَّ" ساتایپ کشدُ ٍسٍی ػالهت؟کلیک
ًوایذتاضْشاَّاصتِ ًوایص دسآیذ .تاکلیک تشسٍی آى،ضْشهَسدًظشّوشاُ تاکذآى،دسکادسهشتَعِ ًوایص دادُ هیضَد.


هٌظَس اص هشحلِ "سسیذ پستی تاییذیِ تحصیلی" چیست؟
 دس ایي هشحلِ الصم است دس تخص تاییذیِ تحصیلی فیلذّای هَسد ًیاص تِ ضشح صیش تکویل گشدد:
 الف :الصم است خْت تْیِ سسیذ اسصش تحصیلی پیص داًطگاّی( ًظام خذیذ )ٍ یا دیپلن( ًظام قذین ) تا ّوشاُ داضتي تصَیش آى تِ یکی
اص تاخِّای پستی سشاسش کطَس هشاخؼِ ًواییذ.
 ب دس هشحلِ تؼذ دس صَستی کِ تاییذیِ تحصیلی خَد سا دسخَاست ًوَدُایذ ،ضواسُ ٍ تاسیخ آى سا دس فیلذّای "ضواسُ سسیذ تاییذیِ
تحصیلی" "ٍ تاسیخ سسیذ" ٍاسد ًواییذ.



اگش اعالػاتی دس فشمّا اضتثاُ تَد ٍ قاتل ٍیشایص ًثَد چگًَِ ًسثت تِ تصحیح آى اقذام کٌن؟

 ضوا هیتَاًیذ دس هَػذ ثثت ًام حضَسی ًسثت تِ ٍیشایص اعالػات خَد اقذام ًواییذ .



ٍقتی سٍی " اتوام پزیشش غیشحضَسی " کلیک هیکٌن سیستن خغا هیدّذ.

 ایي تِ هؼٌای آى است کِ ضوا توام هشاحل پزیشش غیش حضَسی سا تغَس کاهل اًدام ًذادُایذ


فایل هي دس اسسال هذاسک آپلَد ًویضَد ،چکاسی اًدام تذّن؟

 حدن فایل اًتخاتی حذاکثش"  2۵0کیلَتایت"تاضذ .پسًَذفایل هَسدًظشتایذ  jpg,jpegتاضذ.


تؼضی اص هذاسک هي دٍصفحِ یا تیطتش ّستٌذ تشای اسسال آًْا چکاس کٌن؟

 تشخیحاً هذاسک خَد سا دس قالة یک فایل اسسال کٌیذ .اها دس صفحِ اسسال هذاسک دسصَستی کِ تشسٍی لیٌک ایداد کلیک کٌیذ هیتَاًیذ


فایل خذیذ اسسال کٌیذ.
اگش تؼذ اص کلیک تش سٍی دکوِ رسُ تیي فایل هَسد ًظش تا خغا ّوشاُ ضذ چکاس کٌن؟

 یک تاس اص سیستن خاسج ضذُ ٍ هدذد ٍاسد ساهاًِ ضَیذ تا هطکل تشعشف ضَد.



حدن ٍ ًَع فایل اسسالی دس پزیشش الکتشًٍیکی چیست؟

 حدن فایل اسسالی  2۵0کیلَتایت ٍتاپسًَذ  JPGیا  GIFتاضذ


دس صَست ًذاضتي داًطگاُ قثلی چِ داًطگاّی سا اًتخاب کٌن؟

 سایش هشاکض آهَصضی اًتخاب ضَد


دس هشاحل پزیشش تشای داًطدَی کاسضٌاسی دس آیتن تاییذیِ تحصیلی چِ ضواسُای سا ٍاسد ًوایٌذ؟

 ضواسُ ٍ تاسیخ سسیذ تاییذیِ تحصیلی هذسک دیپلن یا پیص داًطگاّی سا کِ اداسُ پست تِ آًْا دادُ است سا ٍاسد ًواییذ.


هشاحل ثثت ًام پزیشفتِ ضذگاًی کِ دس حیي خذهت سشتاصی هی تا ضٌذ چگًَِ است ؟

 پزیشفتِ ضذگاًی کِ دس حال اًدام خذهت ًظام ٍظیفِ ّستٌذ ،الصم است قثل اص تؼذ اص ثثت ًام ایٌتشًتی ،خْت دسیافت ًاهِ دسخَاست هؼافیت
تحصیلی ،تِ داًطکذُ هشاخؼِ ًوایٌذ  ٍ .پس اص تشخیص ٍ تسَیِ حساب تا یگاى هحل خذهتی ٍ اسائِ هؼافیتت تحصیلی ًسثت تِ ثثت ًام
حضَسی خَد اقذام ًوایٌذ.


چِ فشمّایی ٌّگام ثثت ًام دس ساهاًِ تایذ هغالؼِ ٍ تاییذ ضًَذ؟

 -1 تؼْذًاهِ آهَصش سایگاى ٍ هقشسات ثثت ًام تشای پزیشفتِ ضذگاى دٍسُ سٍصاًِ
 -2 تؼْذ ًاهِ اىضتاعی



آیا هیتَاى ّوضهاى دس دٍ سضتِ تحصیل ًوَد؟

 خیش .تحصیل ّوضهاى دس کلیِ هقاعغ تحصیلی هوٌَع هیتاضذّ .ش صهاى هطخص ضَد داًطدَ ،تحصیل ّوضهاى داضتِ اصاداهِ تحصیل هحشٍم
خَاّذ ضذ ٍ حق ّشگًَِ اػتشاضی اص ٍی سلة هیگشدد.


اگش ٌّگام تاسگزاسی هذاسک ،هذاسک داسای ًقص تاضذ ثثت ًام تاییذ ًْایی صَست هیگیشد؟

 تاسگزاسی تواهی هذاسک خَاستِ ضذُ تا تَخِ تِ ضشایظ پزیشفتِ ضذُ الضاهی است .دس صَست ًقص هذاسک ٍ یا اسکي هذاسک غیشهشتَط،
ثثت ًام ٍی لغَ هیگشدد.


چِ هذاسکی تایذ ٌّگام هشاخؼِ تِ ٍاحذ قثَلی خَد تِ ّوشاُ داضتِ تاضین؟

 پزیشفتِ ضذگاى تشای تغثیق هذاسک الکتشًٍیکی تاسگزاسی ضذُ ،الصم است عثق خذٍل صهاى تٌذی ثثت ًام
ًاهی تِ داًطکذُ هحل تحصیل خَد هشاخؼِ ًوایٌذ.

ٍ تش اساس اعالػیِ ّایی ثثت

