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 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری که حداقل امتیاز الزم فعالیت های
پژوهشی در سال تحصیلی  79-79را جهت بررسی ممتازین پژوهشی کسب نموده اند ،الزم است درخواست بررسی
مدارک پژوهشی خود را در سامانه گلستان به شرح مراحل زیر بارگذاری و تایید نمایند.
 الزم به ذکر است که شیوه نامه حداقل شرایط انتخاب ممتازین آموزشی و پژوهشی در جشن سالیانه تقدیر از
دانشجویان ممتاز سال جاری در سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس  http://gto.iust.ac.irاطالع
رسانی شده است.

 در ابتدا با شناسه کاربری و گذرواژه سامانه گلستان وارد سامانه گلستان به آدرس http://golestan.iust.ac.ir
شوید و مراحل زیر را دنبال کنید( .باید در ورود به سامانه گلستان از مرورگر  Internet Explorerاستفاده کنید)


پس از ورود به سامانه گلستان در پیشخوان خدمت وارد شوید و قسمت درخواست بررسی مسائل آموزشی را انتخاب
کنید .سپس گزینه درخواست جدید را انتخاب کنید.
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 پس از این مراحل ،صفحه زیر برای شما فعال میگردد .در این صفحه در قسمت منوی آبشاری نوع درخواست کلیک
نمایید و گزینه بارگذاری مستندات پژوهشی جشن تقدیر از دانشجویان ممتاز را انتخاب نمایید.
 در این مرحله الزم است در قسمت درخواست اول ،عبارت "متقاضی بررسی فعالیت های پژوهشی مقطع ....در جشن
ممتازین سال  "79-79ذکر شود .الزم به ذکر است که این باکس نباید خالی باشد.
 در ادامه مراحل باال ،گزینه ایجاد را انتخاب نمایید.

|2

 پس از انتخاب گزینه ایجاد ،پیغام زیر بر روی صفحه دیده می شود .در این مرحله گزینه بازگشت را انتخاب و به
صفحه پیشخوان خدمت بروید.


 پس از گذشت از مراحل فوق خدمت نوار زیر در صفحه پیشخوان ایجاد میگردد.



در ادامه جهت بارگذاری مدارک روی آیکون ارسال مستندات دانشجو (آیکون مشکی در شکل باال سمت راست)
کلیک نمایید .صفحه زیر
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بازمیگردد.

 جهت بارگذاری هرقسمت روی ستون ارسال کلیک کرده و مستندات را بارگذاری نمایید.
 در نهایت پس از بارگذاری کلیه مدارک به قسمت پیشخوان خدمت بازگشته روی آیکون تایید وارسال (تیک
سبزرنگ) کلیک نمایید تا درخواست نهایی و جهت بررسی به خانم فلکیان ارسال گردد.
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