راهنمای انتخاب واحد و انتخاب دروس درسامانه گلستان
آدرس khoramdareh.kar.ac.irرا وارد نموده و وارد صفحه اصلی سایت واحد شوید.ویا برای سهولت دسترسی به سایت در

آدرس بار کد53.33.539.591:

راوارد نمایید.

در سمت راست صفحه برروی منوی سامانه آموزش خرم دره می شوید .

()5

پس از کلیک برروی سامانه جامع آموزش سامانه
گلستان فعال می شود .وبرروی ورودبه سیستم کلیک نمائید.وعبارت خواسته شده را عیناًوارد نمائید .سپس وارد صفحه ای می شوید که
برروی پیغام  Continue to this website (not recommended).کلیک نموده ،

()4

()3

() 2

وارد صفحه ای شوید که از شما کاربری و رمزورود می خواهد.
شناسه کاربری:شماره دانشجویی
رمز ورود:شماره شناسنامه یا کدملی

()1

پس ازورود از شما خواسته می شود تا رمز عبور خود را تغییر دهید (.در تغییر رمزخود حتماً از حروف هم استفاده شود)

()6

دانشجویان گرامی جهت شروع انتخاب واحد اول باید برروی منوی ثبت نام رفته و گزینه عملیات ثبت نام را انتخاب نموده
و برروی ثبت نام اصلی کلیک نمایید تا صفحه ثبت نام بازشود .پس از باز شدن صفحه ثبت نام:

دروس انتخاب شده دانشجو در این کادر نمایش داده می شود.

دورس ارائه شده در این کادر نمایش داده می شود.

 .1دروس ارائه شده در پایین کادر نشان داده می شود
 .2برروی درس مورد نظر یکبار کلیک نمائید تا در باالی کادر نشان داده شود
 .3اگر درسی در ردیف گروه درسی سه نقطه قرمز رنگ نمایش می دهد ( )...یعنی این درس گروههای دیگری هم ارائه شده
است برروی سه نقطه کلیک کنید تا گروههای دیگر را نمایش دهد.
 .4پس از انتخاب کلیه دروس برروی دکمه اعمال تغییرات کلیک نموده تا مبلغ کل شهریه را به شما نمایش دهد
 .5وارد منوی شهریه شده وپرداخت الکترونیکی راانتخاب نمایید
 .6درصفحه پرداخت الکترونیکی ترم را به  3941تغییر داده ودکمه جستجو را زده تا مبلغ شهریه را هم بتوان بصورت دستی
در قسمت مبلغ شهریه وارد نمایید .
 .7برروی آرم بانک ملت کلیک نموده تا وارد درگاه بانک ملت شده و شهریه را واریز نمایید.
 .8پس از واریز شهریه مجدداًوارد منوی ثبت نام اصلی شده و دروس انتخابی را دوباره ثبت نموده و درپایان حتماً دکمه پایان
ثبت نام را زده تا انتخاب واحد شما کامل انجام شود.

راهنمایی:
دانشجویان عزیزی که در مورد فرآیند ثبت نام مشکل خاصی دارند می توانند برای رفع مشکل خود با مدیران گروه مربوطه تماس
حاصل فرمایند:
آقای دکتر عابدی (مدیرگروه  :مدیریت بازرگانی– مدیریت مالی-مدیریت صنعتی و تحصیالت تکمیلی )
آقای آریا فرد (مدیرگروه  :حسابداری – حسابداری مالیاتی )
آقای دکتر همتی فر (مدیرگروه  :صنایع )
آقای ناصر بابایی (مدیرگروه :کلیه گروهای مکانیک )
آقای پهلوان پور(مدیرگروه معماری )
الزم به توضیح است که دانشجویان کلیه مقاطع ترم آخر جهت بازشدن محدودیت دروس انتخابی
وهمچنین در صورت داشتن محدودیت های دیگر باواحدرایانه خانم سلیمانی تماس حاصل گیرند..
 شماره های تماس دانشگاه 324-31126113 :و

324-31126163

324-31136113

و 0242-35536560

