
 

سال  ی نیمسال اولمیهمان پذیرفته شدگانثبت نام از اطالعیه 
  1399-1400تحصیلی 

 
نیمسال اول سال ضمن عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان محترم میهمانی (عادي/دائم) و انتقال دائم 

با و انشگاه صنعتی شیراز، به استحضار می رساند که پذیرش شما عزیزان به صورت غیر حضوري د 1399-1400تحصیلی 
 توجه به مراحل ذیل انجام می پذیرد.

  مدارك  الکترونیکی ارسال -1

 از طریق لینکك زیر را مدار 21/6/99ریخ تادانشجویان گرامی می بایست حداکثر تا 

https://azmoon.sutech.ac.ir/main 

 بارگذاري نماید.
 (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید)تمام صفحات شناسنامه برابر اصل شده  تصویر •

 (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید)کارت ملی از برابر اصل شده پشت و رو  تصویر •

 (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید)با زمینه سفید  جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تماماسکن عکس رنگی  •

 دانشجویان میهمان عادي) (مخصوص 1شماره فرم تکمیل شده تصویر  •

 )دائم(مخصوص دانشجویان میهمان  2شماره فرم تکمیل شده تصویر  •

 نتقال دائم)ا(مخصوص دانشجویان  3شماره فرم تکمیل شده تصویر  •

 فرم ها به پیوست است.

 شناسه کاربري و گذر واژه جهت ورود به سیستم گلستاندریافت  -2

ارسال می دانشجو ایمیل شناسه کاربري و گذر واژه توسط کارشناسان امور آموزشی و تحصیالت دانشگاه صنعتی شیراز به 
 شود.

 چند نکته: 

  که از منظور از سیستم گلستان همان سیستم نرم افزار امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است
 قابل دسترسی است.  http://golestan.sutech.ac.ir طریق سایت

 از مرورگر در زمان استفاده از سیستم گلستان فقط Internet Explorer  نماییداستفاده. 

  پس از ورود به سایتhttp://golestan.sutech.ac.ir   هاي مربوط فونت "هانیازمندي"از طریق لینک

 به سیستم گلستان را بر روي کامپیوتر خود نصب نمایید.

 

http://golestan.sutech.ac.ir/
http://golestan.sutech.ac.ir/


 

 واریز کردن هزینه ها -3

 (براي دانشجویان میهمان ورودي جدید)ریال بابت تشکیل پرونده  000/900کردن مبلغ واریز  •
 جدول زیر: مطابق 1399-1400واریز کردن شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول سال تحصیلی  •

 
 شهریه متغیر 

 شهریه ثابت
(هر نیمسال 

 تحصیلی)

 عمومی
(هر واحد 

 درسی)

 پایه نظري
(هر واحد 

 درسی)

اصلی و 
 تخصصی

(هر واحد 
 درسی)

 دروس عملی
(هر واحد 

 درسی)

 پروژه
 (هر واحد)

000/300/3 
 ریال

000/600 
 ریال

000/600 
 ریال

000/600 
 ریال

000/600 
 ریال

000/100/1 
 ریال

 
 .هزینه ها بصورت اینترنتی و از طریق سیستم گلستان انجام می پذیرد 

 انتخاب واحد و تشکیل کالس ها -4

باشد. کـالس هـاي نیمسـال  می 29/6/99و زمان شروع کالس ها شنبه  26/6/99لغایت  25/6/99ریخ زمان انتخاب واحد از تا
 اول به صورت مجازي برگزار می گردد. 

 جهت دریافت راهنماي استفاده از سیستم گلستان به لینک 

sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdfhttp://education.sutech.ac.ir/sites/education. 
 مراجعه نمایید. 

  جهت دریافت راهنماي شرکت در کالس هاي مجازي به لینک 

https://moodle.sutech.ac.ir 
 اعالنات مراجعه فرمایید. قسمت تابلو

 
 
 
 
 
 

 دانشگاه صنعتی شیرازمدیریت  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 

http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdf
https://moodle.sutech.ac.ir/

