
 
 

 جدید ورودی شدگان پذیرفته نام ثبت متداول سواالت

 کارشناسی مقطع

 

 

 جدید در کدام سامانه انجام می شود؟ورودی ثبت نام پذیرفته شدگان  : 1لسوا

   https://ems.atu.ac.irس:  درآبه  گلستان آموزشی سامانهر د پاسخ:

 

  چیست؟ ی گلستان برای ثبت نامبه سامانه آموزش اولیه برای ورود گذرواژه  کاربری ونام  :2سوال

 می باشد. "کدملی" گذرواژهو  "4011uشماره داوطلبی + "نام کاربری  پاسخ:

 ( به عنوان گذرواژه استفاده نمایند.9999999999رقمی ) 10پذیرفته شدگان اتباع خارجی به جای کد ملی از عدد 

 

 راهنمای ثبت نام الکترونیکی در سامانه گلستان در کدام قسمت سامانه است؟ :3سوال

 در صفحه اول سامانه گلستان وجود دارد. "سیستمراهنمای ورود به "ا ورود به سامانه جهت اطالع از نحوه پاسخ:

  

  کنیم؟ دانلوداز کجا را  دنامههتع فرم مشخصات و های ثبت نام و فرم :4سوال

 موجود بخش ثبت نام دانشجویان ورودی جدیددر  https://edu.atu.ac.ir/fa  به آدرس دانشگاه معاونت آموزشی سایتدر پاسخ: 

 قابل دانلود می باشد.  "دریافت و ارسال مدارک"در سامانه آموزشی گلستان از قسمتدر فرایند ثبت نام همچنین  است.

 

 چگونه است؟ دیپلم یا پیش دانشگاهی: نحوه استعالم تاییدیه تحصیلی 5سوال 

به  تحصیلی آموزش و پرورش به سامانه استعالم تاییدیه تاییدیه تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهیبرای درخواست پاسخ: 

کد رهگیری را در زمان  سپس ،و فرم درخواست را تکمیل وکد رهگیری دریافت نمائید مراجعه https://emt.medu.ir آدرس:

 ثبت نام در سامانه گلستان ثبت نمائید.

ا ی جهت دریافت تاییدیه دیپلمهای استعالم آموزش و پرورش در صورت بروز مشکل خطا یا قطعی در سامانه: 6سوال 

 چه اقدامی انجام شود؟پیش دانشگاهی 

 وجه بها تب و زی به تماس یا مراجعه به دانشگاه نیستنیا با توجه به اینکه این سامانه متعلق به وزارت آموزش و پرورش است، پاسخ:

  برای درخواست تاییدیه تحصیلی اقدام نمائید.تری مراجعه و های مناسبزمان، در حجم باالی درخواست ها در زمان ثبت نام
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 تکمیل شده است؟ الکترونیکیشماره دانشجویی ثبت نام  آیا با دریافت : 7لاسو

 .الکترونیکی است آخرین مرحله ثبت نام "گواهی پذیرش غیر حضوری"دریافت  ؛ رخیپاسخ: 

 

 کالس هایشان در کجا و به چه شکلی برگزار می شود؟ ورودی جدیددانشجویان : 8 السو

 تشکیل خواهد شد. به صورت حضوریو  دانشکده های محل تحصیلپاسخ: در 

 

 در سامانه گلستانو ارائه درخواست در پیشخوان خدمت نام کاربری و گذرواژه برای رویت برنامه درسی   :9سوال 

 چیست؟

  می باشد."کد ملی "و گذرواژه  "شماره دانشجوئی"پاسخ: نام کاربری 

 

ان ، آیا امکان ثبت نام در زمنشده باشم خواسته شده دارکارائه به موقع م ثبت نام الکترونیکی و گر موفق بها: 10 السو

 ارد؟د دیگری وجود

 ، پذیرفته شده موظف است در مهلت های زمانی اعالم شده از سوی دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نماید.خیرپاسخ: 

 

 دانشجو می پذیرد؟ در مقطع کارشناسی آیا دانشگاه عالمه طباطبائی در نیم سال دوم سال تحصیلی: 11سوال 

 دانشجو می پذیرد. آزمون سراسریو از طریق  اولنیم سال پاسخ: خیر، فقط در 

 

 آیا دانشجویان انصرافی دوره روزانه مجاز به ثبت در دانشگاه می باشند؟ :12سوال 

انصراف داده باشند و فرم انصراف را با تایید دانشگاه قبلی  25/12/1400تاریخ می بایست تا  روزانهپاسخ: دانشجویان انصرافی دوره 

تکمیل نموده و در فرایند ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند تا بتوانند در رشته جدید ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت قبولی در 

 رشته جدید لغو خواهد شد. 

 در رشته قبلی خود را ندارند. دانشجویانی که انصراف می دهند حق بازگشت و ادامه تحصیل 

  باید از رشته قبلی انصراف داده و فرم انصراف 1401دانشجویان دوره نوبت دوم )شبانه( در صورت قبولی در آزمون سراسری ،

 ارائه دهند.  را به دانشگاه عالمه طباطبائیرشته قبلی قطعی از 

 

رک آنان در دانشگاه قبلی است جهت ااخراج، اصل مد پذیرفته شدگان دوره روزانه که به دلیل انصراف یا: 13سوال 

 ثبت نام چه اقداماتی باید انجام دهند؟

م دانشجویان فر مدارک ثبت نام الکترونیکی نمایند، یا در صورت داشتن حکم انصراف بابا کپی  پاسخ: پذیرفته شدگان می توانند

ود را خ به شرط ارائه تعهد کتبی، درخواست ه اتمام برسانند. سپسانصرافی موجود در قسمت فرم های مورد نیاز، ثبت نام خود را ب

با ذکر شماره دانشجویی و نام دانشگاه قبلی به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل تحویل نمایند تا جهت درخواست مدارک از 

 نموده باشد. دانشگاه قبلی مکاتبه شود. به این منظور الزم است دانشجو با دانشگاه قبلی خود تسویه حساب 
 

 

 



آیا پذیرفته شدگان دارای معافیت دانش آموزی معتبر هم باید نسبت به اخذ معافیت تحصیلی مجددا اقدام : 14سوال 

 نمایند؟

درخواست معافیت سال تمام( شده اند باید نسبت به  18که وارد سن مشمولیت ) مشمولمرد تمام پذیرفته شدگان  ؛پاسخ: بله

  اقدام نمایند. تحصیلی دانشجویی
 

چگونه باید نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام  شده اند دانشگاه قبول  که مشمولمرد پذیرفته شدگان : 15سوال 

 نمایند؟

معافیت "درخواست  https://services.epolice.irپاسخ: از طریق مراجعه به سامانه نظام وظیفه به آدرس 

 نمایند. "تحصیلی)دانشجویی(

 

 

جا باید به کاز خدمت شوند، برای ترخیص شدگانی که در حین خدمت سربازی در دانشگاه قبول میپذیرفته :16سوال 

 مراجعه نمایند؟

در سامانه مربوطه ثبت درخواست ترخیص مراجعه و  https://services.epolice.irبه آدرس  به سامانه نظام وظیفهپاسخ: باید 

 تا صدور معافیت تحصیلی انجام پذیرد.در سامانه و اقدامات مربوطه بصورت الکترونیکی  شود

 اند، اجازه ثبت نام دارند؟نشده 31/06/1401 شدگانی که موفق به اخذ مدرک دیپلم خود تا تاریخآیا پذیرفته: 17سوال 

 اخذ نموده باشند. 31/06/1401 ش دانشگاهی خود را تا تاریخ پذیرفته شدگان می بایست مدرک دیپلم یا پی؛ خیرپاسخ: 

ین دسته از اتا تاریخ مذکور نشده اند مجاز به ثبت نام در دانشگاه نمی باشند؛  پذیرفته شدگانی که موفق به اخذ مدارک فوق نکته:

 امتحاناتر د قبولیکه در صورت  نمایندارائه  عالمه طباطباییدر صورتی که نامه از اداره آموزش و پرورش به دانشگاه پذیرفته شدگان 

می توانند به شرط ارائه  نامه فوق و تعهد کتبی، بصورت مشروط د، تغییر خواهند دا 31/06/1401التحصیلی را به ماه، تاریخ فارغدی

 ثبت نام نمایند.

  قبولی در دانشگاه لغو می گردد. 31/06/1401در صورت عدم ارائه مدرک فارغ التحصیلی با تاریخ فراغت 

 

 پرداخت شهریه به چه صورت انجام می گیرد؟ : 18سوال

 شود. می پرداختدر طی فرآیند ثبت نام به صورت الکترونیکی و در سامانه گلستان  علی الحساب شهریهپاسخ: 

 

آیا ثبت نام قطعی خواهد  به دانشکده محل تحصیل ارائه ندهم،خود را  تحصیلیمدارک اصل در صورتی که : 19سوال 

 شد؟

قبولی شما  ، مطابق زمانبندی اعالم شده و یا در صورت وجود نقص یا مغایرت در مدارک ارائه اصل مدارکدر صورت عدم پاسخ: 

 لغو خواهد شد.

 

 ؟نمود تحصیل مقطع همیندر  یگرد یها هنشگادر دا نهمزما رطو به ناتو می یاآ: 20سوال 

 .ستا علتی( ممنودوغیرو  لتیدو) ها هنشگادا کلیهدر  ریحضو هشیو به شناسیرکادوره  ینشجودا نماز هم تحصیل : پاسخ
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 تحصیل شود، که منتهی به مدرک تحصیلی می دوره های غیرحضوریتواند هم زمان، در دانشجوی دوره کارشناسی می

 .کند

 شودقانونی وزارت انجام می ره کارشناسی بر اساس مصوباتزمان دانشجویان استعداد درخشان دوتحصیل هم. 

 

 پذیرد؟با سوابق تحصیلی میبدون آزمون  دانشجو عالمه طباطبایییا دانشگاه : آ21سوال 

و اعالم اسامی از سوی  سراسری طریق آزمون ازی در مقطع کارشناسی در دانشگاه عالمه طباطبائ دانشجو پذیرش، پاسخ: خیر

 سازمان سنجش می باشد. 

 

 تکمیل ظرفیت اعالم خواهد کرد؟ عالمه طباطباییآیا دانشگاه  :22سوال 

 پاسخ: خیر

 

 حذف و اضافه دارند؟ در نیم سال اول آیا دانشجویان ورودی جدید: 23سوال 

حذف  انامک ، انجام می شود محل تحصیلو توسط دانشکده  متمرکز و یکپارچهبه صورت انتخاب واحد  اینکه با توجه به خیر؛ پاسخ:

 و اضافه وجود نخواهد داشت.

 

 ؟گرفت تحصیلی مرخصیاول تحصیلی  می توان  لنیمسا آیا: 24سوال 

 خیر: پاسخ

 

 پذیر است؟مکانتحصیلی ااول  نیم سالآیا میهمانی در : 25سوال 

 در دانشگاه مبدا، دانشجویان متقاضی نیم سالپس از گذراندن یک  ،وزارت علوم میهمانیو  انتقالنامه با توجه به آیین ؛ خیر پاسخ:

 ثبت نمایند. https://portal.saorg.ir به آدرس سامانه سجاددر خواست  خود را در اردیبهشت ماه  میهمانی باید در

 

 ؟کرد زیسا دلمعا شده هندراگذ یگرد یها هنشگادر دا هنشگادا ینا بهاز ورود  قبل کهرا  سیدرو انتو می یاآ: 26سوال 

ه ک احراز شرایط مندرج در شیوه نامه معادل سازی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل می توانند به شرط  پاسخ:

 دروس خود را ارائه نمایند.  معادلسازی بارگذاری شده است، درخواستات انین و مقرردر سایت معاونت آموزشی دانشگاه در بخش قو

 

 و معادلسازیزمانی باید برای تطبیق  چهدوره های قبل  یان انصرافی، اخراجی و یا فارغ التحصیلدانشجو: 27سوال 

 دروس خود اقدام نماید؟

در صورت احراز شرایط مندرج  دوره های قبل باشد التحصیل انصرافی، اخراجی و یا فارغ در صورتی که دانشجو جزو دانشجویان پاسخ:

درخواست خود را برای اخذ  آموزش دانشکدهبا مراجعه به اداره  تحصیل نیمسال اولباید در همان  در شیوه نامه معادل سازی؛

 گاه قبلی تسویه حساب نموده باشد.ریزنمرات از دانشگاه قبلی ارائه نماید دانشجو می بایست با دانش
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 ؟شدبا شتهدا غیبت سیدر یها سکالدر  تواند می جلسه چند: دانشجو 28سوال 

 .ستا میالزا نمتحادرس و ا تجلسا متمادر  نشجودا رحضو:  پاسخ

آن   لاـنیمس  ناـپای نمتحاا جلسهدر  یا تجلسا 16/3 از بیش سیدر در نشجودا گرا ؛به بعد 1397ورودی  ننشجویادا ایبر

 .خواهد شد صفرآن درس  هنمر ،کند غیبتدرس 

 

 داد؟ شتهر تغییر سبز نامهرکا یافتاز در پس انتو می آیا: 29سوال 

 نداتو می نشجودا .ستا نشجودا عطالا جهت صرفا نامهرکا ینا، هدد لنتقاا یا شتهر تغییر ،سبز نامهرکا با نداتو نمی نشجو: داپاسخ

به دانشگاه )در پایان نیم سال اول تحصیلی( در  سنجش نمازسا یسواز  "محرمانه لنتقاو ا شتهر تغییر نامهرکا" لسااز  ار پس

 بهرا  دخو شتهر رـتغیی تـساخودر ،و پذیرش گروه مربوطه صورت دارا بودن کد رشته مورد تقاضا در کارنامه تغییر رشته و انتقال

 .  هدد ئهارا دانشکده زشموآ

 

   داد؟ تغییر رشته  با امتو لنتقاا یا لنتقاا درخواست سبز نامهرکا یافتاز در پس انتو می : آیا30سوال 

 یسواز  محرمانه لنتقاو ا شتهر تغییر نامهرکا لسااز ار پس نداتو می نشجودا .ستا نشجودا عطالا جهت صرفا سبز نامهرکا :پاسخ

در صورت احراز  دمیشو لساار رکشو یها هنشگادا به تحصیلی لسا هراول  لنیمسا خردر اوا تقریبی روـط هـب هـک سنجش نمازسا

شرایط مندرج در آیین نامه انتقال و میهمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در سایت معاونت آموزشی دانشگاه بخش قوانین و 

 سایر به )در صورت دارا بودن کد رشته مورد تقاضا( شتهر تغییر با امتو لنتقاا یا لنتقاا ستاخودرمقررات آموزشی درج شده است، 

    ارائه دهد. محل تحصیل دانشکده زشموآ بهرا  ها هنشگادا

 

 

 های ارتباطی با مدیریت خدمات آموزشی راه

 

 021-48392249 -44737548: تلفن مستقیم

 amoozesh@atu.ac.ir ایمیل:

  https://edu.atu.ac.ir/faمعاونت اموزشی به آدرس  سامانه گفتگوی آنالین)گفتینو(:

 

 

  جهت اطالع از قوانین و مقررات آموزشی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرسedu.atu.ac.ir    بخش

 مراجعه نمایند.  قوانین و مقررات
 

 عالمه طباطبائی معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                

 مدیریت خدمات آموزشی                                                                                                                                                          

https://edu.atu.ac.ir/fa 

