راهنمای ثبت نام غيرحضوری آزمون بسندگی زبان انگليسی شهریور ماه سال 1399

داوطلبان گرامی ،الزم است جهتت ببتت متام ستم ستامامم جتام دامشتاا دامشتاا هته ب سهشت ی ستم انت
آدرس http://golestan.sbu.ac.ir :مراجعم مماننب.
*الزم سم ذکر است کم سامامم جام دامشااهی ستا  Internet Explorer10ستم ستاال نتا  Google Chromeنتا
 Firefoxقاسل دس رسی است.

مرحله  -1ورود به سيستم گلستان

مرحله  -1ثبت نام :
در ان مرحلم الزم است مشخصات خود را سا دقت تکم ل و گزننم ببت موقت مشخصات داوطلت

را ام ختا

فرمان ب.

آزمون» در کادر مرسوط سم «عنوان آزمون» الزم استت

*مک م :در مرحلم «ببت مشخصات اول م داوطل

آزمون زسان خارجی – دور دوم – ههرنورما  1399را ام خا ممان ب.
بدیهی است مسئوليت انتخاب صحيح عنوان آزمون و تکميل سایر مراحل بعهده متقاضی است.

توضيحات مهم:
 -1سا تکم ل ان فرم فقط مشخصات اول م و هناسم کارسری و گذرواژ و همار پرومب هر داوطلت
هب و سرای ادامم عمل ات الزم است ،داوطل

اس با سا کل ک روی گزننم خروج در ساالی همت

ببتت
فترم از

فرم خارج هب و مجبداً سا اس فاد از هناسم کارسری و گذرواژ خود وارد سامامم گلس ان هب و مسبت
سم ادامم و تکم ل اطالعات خواس م هب اقبام ممانب.
 -2هناسم کارسری  ،گذرواژ و همار پرومب داوطل

سرای امجام عمل ات سعبی سست ار مهتب ستود و الزم

است ،اوالً سم دقت نادداهت هب و بام اً در دس رس دناران قرار داد مشود.

در صورتی کم س س ب خطا سم مضمون «تعباد دفعات ورود هما س ش از حب مجاز است » را سبهب میسانست از
گزننم تنظ مات (غ ر فعال کردن صفحات دنار ) را ام خا کن ب.

پس از ورود سم سامامم میتوام ب ببت متام آزمتون سستنبگی زستان امال ستی را کتم هتامل چنتبن مرحلتم
است مشاهب و سا کل ک سر روی گزننم ام خا اقبام ستم تکم تل هتر مرحلتم ممان تب .در پانتان هتر مرحلتم
گزننم سازگشت را ام خا ممان ب.
*الزم سم ذکر است تمامی مراحل سانب سم ترت

و کامل امجام هود.

مرحله – ۲پرداخت الکترونيکی هزینه

کلیک روی لوگوی بانک و بازشدن فرم جهت
ورود اطالعات کارت بانکی و پرداخت

مرحله  -3ارسال تصویر مدارک داوطلب
در ان مرحلم میتوام ب مبارک مورد م از سرای ببت مام را سارگذاری کن ب.
*سم س ون (اجباری سودن) و (هرح) سرای هر مبرک دقت فرمان ب.

مرحله  -4مجوز ورود به جلسه آزمون بسندگی زبان انگليسی
سا مشاهب مجوز ورود سم جلسم آزمون از اتمام مراحل ببت مام خود اطم نان حاصل ممان ب.
*توض ح :الزم است دو روز قبل از سرگزاری آزمون مسبت سم چاپ کارت هترکت در آزمتون اقتبام ممتود و در جلستم
آزمون سا کارت هناسانی مع بر سم مسئول

مرسوطم ارائم ممان ب.

