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نيازمديهاونحوه اتصال به  - ۳۴: شماره و نام راهنما 
سيستم

 نيازمنديها و نحوه اتصال به سيستم گلستان

ــوده و مرورگــر ــه شــبكه ب ــراي اســتفاده از سيســتم گلســتان الزم اســت رايانــه مــورد نظــر، متصــل ب ب

Microsoft Internet Explorer 6.0 همچنيـن الزم اسـت تنظيمــات .برروي آن نصب شده باشد

 .مربوط به فارسي كردن سيستم به شرح زير انجام شده باشد

       ــدوز ــه از وينـ ــورتي كـ ــمت        ۹۸در صـ ــد از قسـ ــد بايـ ــي كنيـ ــتفاده مـ ــي اسـ Controlعربـ

Panel/Regional Setting    ــه كشــور را و در صــورت Arabic (Saudi Arabia)گزين

  .را انتخاب نماييد Iranفارسي از همان مسير گزينه كشور  ۹۸استفاده از ويندوز 

     در صـورتي كــه ازWindows 2000              يـا نسـخ بـاالتر اسـتفاده مـي كنيــد از مسـيرControl

Panel/Regional Option  در ورقـــهGeneral  از ليســـتLocation   گزينـــهFarsi را

از ليست و تاييد آن، از Farsiرا فشرده و با انتخاب  Set Defaultانتخاب كرده و سپس كليد 

  .اين بخش خارج شويد

 نحوه اتصال به سيستم گلستان

 :جهت اتصال به سيستم گلستان الزم است مراحل زير طي شود

  تنظيم صحيح تاريخ كامپيوتر1.

Control Panel/Displayاز طريق  ۶۰۰*۸۰۰تنظيم وضوح صفحه نمايش به حالت 2.

Properties  

  .مرورگر Address Barوارد نمودن آدرس سيستم جامع آموزش گلستان در قسمت 3.

 :به روش زير CERTIFICATEنصب 4.

، اين فايل بــرروي كامپيوتـرCertificateپس از كليك به روي فايل محتوي فونت ها و                  

نديهاي سيسـتم موجــود Downloadلينـك    (.شما ذخيره مي شـود      در قسـمت نيازم

ــت ــل    ) اس ــپس فاي ــل            Downloadس ــوده و روي فاي ــاز نم ــده را ب Certificate(ش

)golestan.cer              دابل كليك كنيد تا پنجره مربوط به نصبCertificate   ظــاهر شــود.
كليك نموده و بقيــه مراحــل را طـي كنيـد …Install Certificateپس از آن برروي 

  )Finishو در نهايت كليك برروي  Nextدو بار كليك برروي (



 : نصب فونتهاي گلستان به روش زير5.

ذخيره شـده انــد كــه بايســتي از Certificateفونتهاي گلستان در كنار فايل مربوط به            

  .وجود دارد، نصب گردند Control Panelطريق قسمت نصب فونت كه در 

سير زيـر حالـت انتخـاب روي                         6. Automaticallyتوصيه مي شود كـه در مرورگــر، در م

 )به شكل مربوطه توجه فرماييد (.باشد

Tools/Internet Option/General/Temporary Internet File/Setting/ 

 

  

 ورود به سيستم 

 .پس از انجام مراحل فوق برروي گزينه ورود به سيستم كليك نماييد

براي ورود به سيستم گلستان الزم است نام عبور و كلمه عبور وارد شـود تـا بــا زدن دكمـه ورود

 .امكان استفاده از سيستم فراهم گردد
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درخواست گواهي اشتغال به تحصيل  ۰۶-۱۳: دسته و نام امكان
 و شهريه

درخواست گواهي اشتغال به  ۱۲۴۶۰: شماره و نام امكان 
تحصيل و شهريه

تواند به هر  به كمك اين فرم دانشجو يا كاربر مجاز مي .درخواست صدور گواهي اشتغال به تحصيل توسط دانشجو : هدف 

تقاضاهاي  .تعداد دلخواه و براي هر ترم تحصيلي مورد نظر تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل ثبت نمايد

صادره بر حسب نوع تاييديه الزم توسط مسئولين دانشکده و يا اداره آموزش بررسي و تاييد شده، گواهي مورد نظر 

 .صادر و امضاء و تحويل خواهد شد

در صورتيکه دانشجو در ترم مورد  .الزم است دانشجو در ترم مورد نظر فعال بوده و در همان ترم ثبت نام كرده باشد : پيش نيازها 

 نظر مهمان در دانشگاه ديگر باشد و يا از مرخصي تحصيلي استفاده کرده باشد، امکان درخواست گواهي وجود ندارد

 : نکات 
 `

 چنانچه كاربر در اين پردازش دانشجو باشد، شماره شناسايي وي توسط سيستم گلستان شناسايي شده و در

 ` .گردد  انتخاب ميغير اين صورت الزم است شماره دانشجويي وارد شده و گزينه 

 پس از جستجو کليه درخواستهايي که دانشجو در ترم مورد نظر ثبت کرده باشد در جدول پايين نشان داده

 ` .مي شود

 حذف و اصالح درخواستهاي موجود در صورتي امكان پذير است كه هنوز توسط دانشکده و يا اداره آموزش

 ` .تاييد نشده باشد

 درخواست جديد به اين صورت انجام مي گيرد که کاربر بر حسب ضرورت نوع نامه اشتغال به تحصيل را

در  . شهر و اداره محل ارسال را مشخص مي نمايدمشخص نموده و سپس با استفاده از راهنماهاي 

صورتي که هر يک از مقادير کد شهر و ادراه محل ارسال در راهنماهاي موجود نباشد، نام آنها توسط کاربر 

 ` .انتخاب شود" ساير"تايپ مي شود، جهت اين کار الزم است نوع گواهي اشتغال به تحصيل 

 در صورتي که نياز باشد گواهي اشتغال براي اداره و سازمان خاصي صادر نشود، فقط کافي است نوع نامه

 ` .انتخاب شده و ساير موارد خالي انتخاب شوند" ساير"اشتغال 

 تكميل گردد، برحسب نياز معدل و واحد گذرانده ترم و كل و " گواهي شامل موارد"در صورتي كه بخش

 ` .واحد اخذ شده ترم دانشجو در گواهي صادره نشان داده خواهد شد

پس از انجام درخواست بر حسب لزوم الزم است توسط مسئولين دانشکده و يا اداره آموزش تاييد شود. ` 

 چنانچه كاربر اين پردازش غير دانشجو باشد، و براي يك يا چند دانشجو گواهي اشتغال به تحصيل صادر

فقط توسط درخواست كننده يا كاربري كه در اداره همان ) ۲۵۱گزارش (استخراج گزارش مربوطه  .نمايد

 `.كارمند همكاري مي نمايد، امكان پذير خواهد بود
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 :اين كليدها ممكن است در همه فرمها، مشاهده شود و شامل موارد زير است: كليدهاي عمومي

پس ازآنكه تغييراتي در فرم انجام شد، جهت بررسي اينكه آيا تغييرات با توجه به : بررسي تغييرات = 

در صورتي كه اشكالي وجود داشته  .قوانين جاري و شرايط دانشجو قابل قبول است، از اين گزينه استفاده مي شود

 .باشد پيغام مناسب ظاهر شده و الزم است اشكاالت مرتفع شوند

در صورتي  .از اين گزينه استفاده مي شود) ثبت تغييرات(جهت اعمال تغييرات : اعمال تغييرات = 

تغييرات خواسته شده اعمال خواهد شد كه همگي قابل قبول باشند بنابراين بهتر است قبل از انتخاب اين گزينه از 

 .استفاده گردد" بررسي تغييرات"گزينه 

با  .براي افزايش محدوده فرم از اين كليد استفاده مي شود: آشكارسازي عنوانهاي اصلي صفحه/مخفي = 

 .كليك كردن بر روي اين گزينه عناوين باالي صفحه مخفي و با كليك دوباره، عناوين آشكار خواهد شد

با اين گزينه انجام عمليات ديگر  .براي رفتن به صفحه منوي سيستم گلستان: بازگشت به صفحه منو = 

 .امكانپذير مي باشد

 .براي بازگشت به صفحه ورود از اين گزينه استفاده مي شود: بازگشت به صفحه ورود = 

 .براي خارج شدن از سيستم گلستان، از اين گزينه استفاده كنيد: خروج از برنامه = 

اين نشانگر در صورت عدم وجود اشكال پس از انتخاب گزينه بررسي و يا اعمال، به رنگ : نمايشگر وضعيت = 

 .سبز، و در غير اين صورت به شکل عالمت زرد رنگ درمي آيد

 راهنماي استفاده از فرم ثبت نام اصلي و ترميم سيستم گلستان

 :اجزاي فرم ثبت نام اصلي

 :فرم ثبت نام اصلي دانشجو از سه بخش اصلي شده است

 :مشخصات عمومي-١

 .شامل مشخصات اصلي دانشجو، واحد گذرانده، معدل معيار، واحد گذرانده ترم قبل، حداكثر واحد قابل اخذ و تاريخ ثبت نام مي باشد

 :دروس در دست ثبت نام-٢

به طور كلي در شروع ثبت نام، دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو  .در اين قسمت كاربر عمليات اصلي ثبت نام و يا ترميم را انجام مي دهد

در غير اين  .و در مرحله ترميم دروس ثبت نام اصلي دانشجو در اين جدول نمايش داده مي شود) در صورت وجود ثبت نام مقدماتي(

 .صورت اين جدول خالي خواهد بود

 .عمليات قابل قبول در اين جدول به شرح زير مي باشد
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  انتخاب دانشجو : الف

چنانجه كاربر دانشجو باشد اين كليد مورد استفاده قرار  .اين كليد جهت عمليات انتخاب و جستجوي دانشجو، مورد استفاده قرار مي گيرد

 .نمي گيرد

 تعيين گروههاي درسي: ب

در اين موارد كاربر مي  .ثبت شده است امكانپذير مي باشد" بي اثر"براي آنها كلمه ) وضع ثبت(اين موضوع فقط براي دروسي كه در ستون 

 .وارد نمايد) گروه(تواند گروه درسي مورد نظر خود را در ستون 

 انتخاب درخواست: ج

 را و يا " انتظار"، "ثبت"يكي از موارد ) درخواست(به ازاء هر گروه درسي براساس شرايط هر درس كاربر مي تواند در ستون 

توجه شود كه موارد ممكن و قابل انتخاب برحسب شرايط هر درس در ليست مربوطه ثبت شده و فقط همان موارد قابل  .انتخاب نمايد

در صورتي مفيد خواهد بود كه به دليل تكميل ظرفيت يك گروه درسي و نياز دانشجو " انتظار"همچنين انتخاب گزينه  .انتخاب مي باشند

در اين حالت پس از حذف ثبت نام در اين گروه  .به آن گروه درسي خاص، دانشجو خودش را در ليست انتظار همان درس قرار مي دهد

درسي توسط دانشجويان ديگر و يا اضافه شدن ظرفيت گروه درسي جديد از ابتداي ليست انتظار گروه درسي براي دانشجويان ليست انتظار 

توجه شود كه از ديد كنترل، امكان اخذ و ثبت درس به صورت قطعي و انتظار يكسان بوده و فقط  .به صورت خودكار ثبت نام خواهد شد

 .كنترل ظرفيت گروه درسي براي حالت انتظار انجام نخواهد شد

  اضافه كردن درس جديد : د

توجه شود كه با چند مرتبه كليك كردن امكان اضافه  .، يك سطر خالي در جدول ظاهر مي گردد)اضافه كردن(با كليك كردن روي گزينه 

براي به هر حال در سطرهاي جديد امكان وارد كردن شماره و گروه درس جديد و انتخاب گزينه مناسب  .كردن چندين سطر وجود دارد

روش ديگري كه براي اضافه كردن گروه درسي جديد وجود دارد اين است كه از جدول پايين  .وجود خواهد داشت) درخواست(ستون 

منتقل ) دروس در دست ثبت نام(روي يك گروه درسي كليك كرده و گروه درسي مذكور به جدول ) ليست گروههاي درسي مورد نظر(

 .خواهد شد

 جايگزيني درس : هـ

با توجه به اين كه ممكن است حسب شرايط، تعداد درس اضافه، حذف و تغيير يافته دانشجو در ثبت نام نسبت به ثبت نام مقدماتي محدود 

شده باشد اين گزينه براي جايگزيني دروس ثبت نام مقدماتي با دروس جديد كه تحت شرايط خاص امكان پذير مي باشد، پيش بيني شده 

تكميل ظرفيت "اين گزينه به شرطي فعال خواهد بود كه در پردازشهاي مربوطه امكان جايگزيني دروس به يكي از داليل چهارگانه  .است

و يا تركيبي از آنها براي نظام آموزشي و يا " مجاز نبودن نظام آموزشي"و يا " عدم رعايت پيش نياز"، "عدم ارائه درس"، "گروههاي درسي

در اين صورت دانشجو مي تواند در صورتي كه به هر يك از داليل مذكور امكان اخذ درسي كه  .يك دانشجوي خاص پيش بيني شده باشد

در ثبت نام مقدماتي گرفته است، وجود ندارد، آنرا با يك درس ديگر عوض كرده و اين تعويض به حساب تعداد درس حذف، اضافه و يا تغيير 

.كرده وي گذاشته نخواهد شد
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  تغيير گروههاي درسي ثبت نام شده : و 

استفاده از اين گزينه در مواردي مطرح مي باشد كه در راستاي تنظيم برنامه درسي، در صورت لزوم دانشجو بتواند در هر مرحله نسبت به 

توجه شود كه در مواقع حساس امكان حذف و اخذ مجدد  (.اقدام نمايد) نهايي يا ليست انتظار(تغيير يك يا دو گروه درسي ثبت نام شده 

در صورتي كه براساس قوانين و شرايط، تغيير امكانپذير باشد گروههاي جديد ) گروه درسي به دليل وجود ليست انتظار وجود نخواهد داشت

 .ثبت شده و گروههاي قبلي حذف خواهند شد، و در غير اين صورت پيغام مناسبي مبني بر امكانپذير نبودن درخواست ارسال مي گردد
 :نكات زير قابل توجه مي باشند

 در هر بار استفاده از اين گزينه اصالح گروه درسي براي يك يا دو درس امكانپذير مي باشد -

تغيير گروه درسي در صورتي امكانپذير است كه اوالً گروه درسي قبلي براي دانشجو ثبت نهايي يا ثبت ليست انتظار شده و ثانياً با توجه به  -

 .قوانين و شرايط پيش بيني شده دانشجو بتواند در گروه درسي جديد به صورت نهايي ثبت نام نمايد

  مشاهده وضعيت شهريه : ز

در صورتي كه دانشجو در نظام داراي شهريه تحصيل مي نمايد و يا به صورت استثناء در يك ترم خاص براي دانشجو شهريه پيش بيني شده 

، وضعيت فعلي شهريه دانشجو از قبيل شهريه ثبت نهايي، شهريه ليست انتظار و شهريه )وضعيت شهريه(باشد با قرار دادن ماس روي گزينه 

 .ثابت قابل مشاهده خواهد بود

  مشاهده وضعيت ثبت نام : ح

وضعيت فعلي ثبت نام دانشجو از قبيل تعداد واحد و درس ثبت شده و ) مشاهده وضعيت ثبت نام(با قرار دادن عالمت ماس روي گزينه 

 .ليست انتظار و ثبت نام مقدماتي و اضافه به ثبت نام مقدماتي نمايش داده مي شود

 )مورد نظر(ليست گروههاي درسي  -٣

در ثبت نام اصلي و ترميم كليه گروههاي تعريف شده براي دروس ثبت نام مقدماتي و كليه گروههاي درسي براي دروس رد شده و حذف 

مقدمتاً و در مرحله لود فرم در اين جدول نمايش ) به شرطي كه در اين ترم ارائه شده باشد(اضطراري، حذف پزشكي و حذف مجاز دانشجو 

  .داده مي شود

 :عمليات ويژه اي كه در اين جدول امكان پذير است به شرح زير مي باشد

  كاربا گزينه : الف

در صورتي كه كاربر روي اين گزينه كليك كند، يك فرم فرعي كه به كمك آن انتخاب يا وارد كردن يك شماره درس مشخص ممكن مي 

 .كابر مي تواند شماره مورد نظر را مستقيماً وارد كرده و يا به كمك راهنما شماره درس مورد نظر را جستجو نمايد .باشد ظاهر مي گردد
 ) توجه شود كه وارد كردن شماره دانشكده، گروه آموزشي، شماره درس و نام درس و تركيبي از آنها محدوده راهنما را مشخص مي نمايد(

 .پس از وارد كردن شماره درس كاربر مي تواند يكي از گزينه هاي زير را انتخاب نمايد

 "حذف " -

 .يعني همه گروههاي درسي مذكور از جدول پايين حذف گردد

 "مشاهده آخرين وضعيت گروهها"  -

يعني اگر گروههاي اين درس در جدول پايين وجود ندارد، به آن اضافه گردد و اگر وجود دارد آخرين وضعيت آن از نظر تعدادثبت نام شده 

 .و تعداد ليست انتظار و در صورت تغيير ساير شرايط مانند نام استاد، ساعات ارائه و غيره نشان داده شود

 "انصراف" -

 يعني انصراف از عمليات مذكور



دانشگاه صنعتي شيراز
۰۲/۰۶/۱۳۹۳ - ۰۸ : ۱۴: زمانراهنماي عمومي سيستمسيستم جامع آموزش گلستان

۴۴۲: شماره گزارش

راهنماي ثبت نام اصلي وترميم - ۲۲: شماره و نام راهنما 

 

 استفاده از كليك راست روي هر يك از گروههاي درسي: ب

انتخاب "مانند كار با گزينه  .در صورتي كه كاربر عالمت ماس را روي هر سطر جدول پايين قرار داده و كليك راست را فشار دهد

با اين تفاوت كه شماره درس مربوط سطري كه روي آن كليك كرده ايم به صورت پيش فرض انتخاب  .عمل مي نمايد) رديف الف" (درس

 .اين امكان براي سرعت بخشيدن به عمليات كاربر پيش بيني شده است .خواهد شد

 انتقال موس روي هر سطر جدول: ج

به " نمايش سريع"در صورتي كه كاربر ماس را روي هر سطر جدول قرار دهد، روز و زمان ارائه گروه درسي مذكور در همان سطر، بصورت 

 .كاربر نشان داده مي شود

 مشاهده پيش نياز، هم نياز و متضاد دروس: د

در صورتي كه هر گروه درسي داراي پيش نياز، هم نياز و يا متضاد باشد، به ازاء درس مربوطه ) متضاد(و ) هم نياز(، )پيش نياز(در ستونهاي 

 قيد شده است، كاربر مي تواند با قرار دادن ماس دارددر مواردي كه كلمه  .قيد شده است) ندارد(و در غير اين صورت كلمه ) دارد(كلمه 

 .روي كلمه و كليك كردن آن، به ترتيب پيش نيازها، هم نيازها و متضادهاي درس مورد نظر را مشاهده نمايد

 كليك كردن روي هر سطر جدول: هـ

پيش (البته همانگونه كه گفته شد، كليك تحت ستونهاي  (.كاربر مي تواند ماس را روي هر سطر از جدول پايين قرار داده و كليك نمايد

كليك مذكور با هدف انتقال گروه درسي از جدول پايين به جدول باال براي انجام عمليات ) مفهوم ديگري دارد) متضاد(و ) هم نياز(، )نياز

 .به هر حال دو حالت ممكن است مطرح باشد .ثبت نامي روي گروه درسي پيش بيني شده است

 درسي كه روي آن كليك شده است در جدول باال وجود ندارد -

 .قرار مي گيرد" ثبت"در اين صورت گروه درسي جديد به جدول باال منتقل شده و در حالت درخواست 

درسي كه روي آن كليك شده در جدول باال وجود دارد در اين صورت پس از سوال از كاربر در رابطه با وجود درس مذكور در جدول باال،  -

 .قرار مي گيرد" ثبت"در صورت درخواست كاربر، گروه درسي در جدول باال اصالح شده و در حالت درخواست 

 مراحل ثبت نام-۴

پس از ظاهر شدن فرم ثبت نام يا ترميم، دانشجو مي تواند تغييرات مورد نظر را در جدول دروس ثبت نام وارد كرده و يا پس از اضافه كردن 

توجه شود كه در صورتي كه كاربر مجاز دانشجو نباشد، الزم است مقدمتاً شماره دانشجويي مورد نظر .درس جديد عمل مذكور را انجام دهد

را ) اعمال تغييرات(را انتخاب و در صورت صحيح بودن تغييرات گزينه ) بررسي تغييرات(سپس گزينه  .خود را وارد كرده و يا انتخاب نمايد

همچنين در صورتي كه دانشجو قصد  .عمل مذكور ممكن است چندين مرتبه تا رسيدن به هدف نهايي قابل تكرار باشد .انتخاب كند

 .براي خروج موقت از سيستم ثبت نام وجود خواهد داشت) خروج(انصراف از ادامه عمليات را داشته باشد، در هر لحظه امكان انتخاب گزينه 
نهايتاً توجه شود در هر مرحله كاربر مي  .به هر حال، توجه شود كه خروج از سيستم به معني انصراف از تغييرات اعمال شده نخواهد بود

بررسي " را مشخص كرده و گزينه " حذف"و يا " انتظار"، "ثبت"تواند يك يا چند گروه درسي را وارد و براي هر كدام يكي از درخواستهاي 

كاربر مي توان با  .تعداد خطاها مشخص مي گردد" توضيحات"در صورت وجود هر نوع اشكال تحت ستون  .را انتخاب نمايد" تغييرات

 .قراردادن ماس روي هر خط توضيح كامل خطا يا خطاها را مشاهده كرده و نسبت به اصالح آن اقدام نمايد
  :پايان ثبت نام -۵

بنابراين هر دانشجو موظف است در  .در واقع ثبت نام هر دانشجو وقتي پايان مي يابد كه خود وي پايان ثبت نام را به سيستم اعالم نمايد

بخصوص در همين مرحله است كه كنترل نهايي براي دروس هم نياز و  .را انتخاب نمايد" پايان ترميم"و يا " پايان ثبت نام"نهايت گزينه 

در اين صورت الزم است دانشجو  .سقف واحد كنترل شده و در صورتي كه اشكالي وجود داشته باشد، گزينه مذكور پذيرفته نخواهد شد

  PRC0210_04.نسبت به اصالح مجدد دروس تا رسيدن به شرايط مورد نظر اقدام نمايد
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