
 آموزشی جدید گلستانجهت ورود به سامانه  قابل توجه کلیه دانشجویان

 وارد سامانه و محیط آموزشی خود شده و پس از تغییر رمز عبور خود و تعیین رمز عبوور ددیودکلیه دانشجویان موظفند 

 خود را تکمیل نمایند. اطالعات شخصی کاراکتر و شامل حروف انگلیسی و عدد باشد( 6)که بایستی حداقل 

 

 دهت ورود به سامانه رعایت نکات ذیل الزامی است: 

ودوود به سامانه مذکور استفاده نمایید و از طریق تلفن همراه امکان ورود  PCبایستی از کامپیوتر و سیستم های  -1

 ندارد.

 .استفاده نمایید Internet Explorer 8 (IE 8.0)   از مرورگر بایستی -2

 www.golestan.ugsr.ir    :از آدرس ذیل دهت ورود به سامانه استفاده نمایید -3

بوودن بور روی حوروف . در صورت ناخوانوا نماییدگزینه ورود به سیستم را انتخاب و کد امنیتی داده شده را وارد  -4

 کلیک نمایید تا کد امنیتی ددید ظاهر گردد.

 Continue to this website (noteذیوول گزینووه  امنیتووی    Errorدر صووورت برخووورد و مشوواهده بووا  -5

recommended)    (ادامه دادن با آدرس فوق بدون در نظر گرفتن) .را انتخاب نمایید 

 

دانشجویی و در قسمت گذر واژه کد ملی خوود را وارد نماییود ) دانشوجویانی کوه در قسمت شناسه کاربری،  شماره -6

 شماره ملی آنها با صفر یا دو صفر آغاز می گردد عدد صفر را وارد نکنند(.

عبوور بایسوتی حوداقل  پس از ورود، در ابتدا بایستی رمز ورود ددید را برای سامانه خود انتخاب نمایید، که این رمز-7

 کاراکتر حتما بایستی یک حرف انگلیسی استفاده نمایید. 6تر باشد که از بین این کاراک 6دارای 

 .دددید از حروف فارسی نمی توانید استفاده نمایی یدر رمز عبور انتخاب-8

 .دهیدرا تغییر تر دیحا شناسه کاربری )شماره دانشجویی( خود را تغییر نداده و فقط گذر واژه خود  -9  

پس از کلیک بر روی دکمه اعمال تغییرات بایستی از سامانه خارج شده و مجددا با شناسه کاربری و رمز عبور ددید  -10

وارد سامانه شوید و کلیه اطالعات شخصی خود را تکمیل نمایید و مجددا بر روی دکمه اعمال تغییرات کلیک نماییود توا 

   خود شوید.وارد محیط اصلی سامانه آموزش 
 

http://www.golestan.ugsr.ir/

