
 

 دستورالعمل ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه

 مرحله اول: 

 .دانشگاه مبدا داشته باشند با مهر و امضا ازی نامه معتبر معرفدانشجویان متقاضی مهمان می بایست  .1

ارائه درس و رت دانشجوی متقاضی مهمان ضروری است معرفی نامه معتبر خود را به دانشکده مقصد ارائه و در صو .2

 نماید.را اخذ رئیس آموزش دانشکده  )مهر وامضا(  تایید موافقت دانشکده ؛

 مرحله دوم:

؛ به سامانه آموزشی توسط دانشکده مقصد معرفی نامه همان ضروری است پس از مهر و امضایدانشجوی متقاضی م .1

)مطابق ثبت نام اولیه دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه و از گزینه مراجعه  https://ems.atu.ac.ir به آدرس  دانشگاه

هت جشناسه کاربری و گذرواژه پیوست( نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام و با راهنمای فرایند ثبت نام غیر حضوری 

 دریافت نماید. به سامانه ورود

 شده و پس از تکمیل اطالعاتدانشجویان متقاضی مهمان مشخصات اولیه وارد بخش  هضروری است پس از ورود به سامان .2

 دریافت نمائید. شماره پرونده

پذیرش غیر حضوری دانشجویان سامانه شده و از منوی متقاضی می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه  خود مجددا وارد  .3

 تکمیل نموده و مدارک الزم را ارسال نماید.اطالعات خواسته شده را بطور کامل  متقاضی مهمان،

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:         

  اسکن عکس پرسنلی  

   دانشکده مقصد( و تایید آموزش )با مهر و امضا اسکن معرفی نامه تایید شده 

 اسکن کارت ملی 

 ) اقدامات دانشگاه مقصد( مرحله سوم:

کارشناس توسط  درخواست متقاضی ؛توسط دانشجو خواست مهمانیتکمیل اطالعات و ارسال مدارک در در صورت .1

 می شود.بررسی  تایید و پذیرش نهاییجهت دانشگاه 

https://ems.atu.ac.ir/
https://ems.atu.ac.ir/


ثبت خواهد  گلستان  توسط آموزش دانشکده در سامانه ،های درج شده در معرفی نامهدر صورت پذیرش نهایی، واحد .2

 شد.

 مرحله چهارم: 

کاربری و گذر واژه ای که در مرحله اول دریافت پس از تایید و ثبت واحد ها در سامانه گلستان، متقاضی مهمان با شناسه  .1

 اقدام می نماید.پرداخت شهریه نموده است وارد سامانه شده و نسبت به 

 3621خود را از گزارش گواهی ثبت نام غیر حضوری در صورت پرداخت شهریه و عدم بدهی، متقاضی می تواند پرینت  .2

 نماید. ر کالس ها شرکتو د راهنمای پیوست( دریافت 7) مطابق تصویر شماره 

 نکات مهم:

متقاضیانی که در ترم های گذشته در دانشگاه عالمه  مهمان بوده اند و شماره دانشجویی دارند نیازی به ثبت نام در سامانه  .1

حصیلی با توجه به مقطع ت ،با معرفی نامه میهمانی تایید شده؛ پس از تایید و امضای رئیس آموزش دانشکده مقصدندارند و 

 د.ندر معاونت آموزشی مراجعه نمای به کارشناس مربوطه

ی پذیرش نهایی  نم  درخواست مهمانی مهر و امضای رئیس آموزش دانشکده مقصد باشد صورتی که معرفی نامه فاقددر  .2

 شود و کان لم یکن تلقی می گردد.

با مهمانی ایشان موافقت شده است می بایست فرم واحد های  دانشگاه اضی مهمان ترم کامل که در کمیسیوندانشجویان متق .3

 را  در سامانه بارگذاری نمایند.و تاییدیه سامانه سجاد انتخابی دانشگاه مبدا 

 واضح و بصورت کامل اسکن شود. مدارک بارگذاری شده باید خوانا، .4

 می گردد.توسط دانشکده مقصد انجام  27/06/1400روز شنبه مورخ  ب واحد دانشجویان متقاضی مهمانانتخا .5

 در دسترس  www.edu.atu.ac.irبه آدرس   طباطبائی آدرس و شماره تماس دانشکده ها در سایت دانشگاه عالمه .6

 می باشد.

 نحوه شرکت در کالس های درس متعاقبا اطالع رسانی می گردد. .7

 

 پیگیری فرایند غیر حضوری مهمانی شماره های تماس جهت

  021-48392247  مقطع کارشناسی: خانم زرنان 

 021-48392269  :ودکتری  آقای دل آرا مقطع کارشناسی ارشد

http://www.edu.atu.ac.ir/

