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 اولین ورود به سیستم

 
اما . جهت استفاده از این سامانه پیشنهاد می شود همیشه از نسخه هاي جدید مرورگرها استفاده کنید

، Mozilla Firefox دو نسخه هاي جدی Safari 6, Internet Explorer 10حداقل مررگرهاي مورد نیاز 
Google Chrome می باشد. 

 
 

 ش وروددر بخ http://dars.iut.ac.irورود به سامانه بعد از 
توسط نام کاربري و رمز عبور اولیه قرار داده شده براي شما وارد 

کد  ،کد استاد در سامانه گلستان و رمز عبور اساتیدنام کاربري (. شوید
 ،رمز عبورشماره دانشجویی و  دانشجویاننام کاربري  –ملی می باشد 

کنید و تنها اعداد وارد کد ملی را وارد ن وط تیرهخط(کد ملی می باشد
 ))وارد کنید آن ها را ،ابتداي کد ملی شما صورت وجود عدد صفر دردر  .شوند

 )در انتهاي این راهنما( 1راهنماي دسترسی به کد استاد و شماره دانشجویی در سامانه گلستان در پیوست 
 .وجود دارد

 .وارد می شویدبا این کار به صفحه اي مشابه زیر 

 
شما می بایست  دقت کنید در رمز عبور .در این صفحه می بایست رمز عبور جدید براي خود ثبت کنید

هر کدام از نشانه ها (و یک نشانه ) a-z(یک حرف کوچک   ،)A-Z(، یک حرف بزرگ )9-0(حداقل یک عدد
در صورتی تمامی این  .وجود داشته باشد )بجز اعداد و حروف بزرگ و کوچک ،موجود روي صفحه کلید
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رمز عبور جدید براي شما ذخیره می شود و وارد سامانه شده و صفحه مشابه زیر  موارد را رعایت کرده باشید
 .را مشاهده می کنید

 

 
ل یبه بخش ویرایش مشخصات شخصی وارد می شوید و می بایست یک آدرس ایمادامه با کلیک دکمه 

 .را وارد کنید )و دیگر ایمیل ها Gmail, yahoo mail و یا ایمیل دانشگاه ایمیل هایی مانند(

آدرس  abc@gmail.comو یا  abc@yahoo.comتوجه ورود ایمیل به این صورت می باشد مثال (
 ) !اي آن ندارددر ابتد .wwwایمیل نیازي به وارد کردن 
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تایید آن از طریق  براي بازیابی سریع،در صورت فراموشی رمز عبور تنها گزینه موجود  الزم به ذکر است
همچنین در . در غیر این صورت با اطالع به مرکز بصورت هفتگی امکان بازیابی وجود دارد .ایمیل می باشد

وارد لذا  .از طریق ایمیل به افراد اطالع رسانی می گرددسامانه ارسال پیغام ها، هشدارها، اخبار و غیره نیز 
 .باشد نمودن ایمیل در سامانه ضروري می

 ، پیغام زیر را مشاهده می کنیدبروز رسانی مشخصات فردي با کلیک 

بخاطر دالیل . دارید ------------------به  ----------------شما درخواست تغییر آدرس ایمیلتان از 
و بعد از تایید آن ، ایمیل جدید براي شما ثبت نهایی .ایمیل به آدرس جدید شما ارسال می شودامنیتی یک 

 می گردد

بشوید و نامه اي به این صورت براي  خودوارد آدرس ایمیل  بایدجهت تکمیل فرایند ثبت ایمیل، در ادامه 
 )ایمیل شما وارد شود )هرزنامه( spamممکن است بعضی از ایمیل ها به پوشه (  شما ارسال می شود

 ,------------کاربر 
 

زیر را کلیک  براي تایید آدرس. ونیکی را داریدآموزش الکتر ایمیلتان در سایتشما در خواست تغییرآدرس 
 .کنید

 

 به صفحه اي از سایت متصل می شوید با این پیغام ،شما لینک ارسال شده به ایمیلنمودن با تایید 

 ----------- تغییر پیدا کرد به ----------------------------- آدرس ایمیل کاربر

 ادامهبا کلیک دکمه 

و براي اطمینان با ورود به بخش مشخصات فردي خود آنرا مشاهده می  ایمیل جدید ثبت نهایی می گردد
 .کنید

تایید نکنید نمی توانید از الزم بذکر است تا موقعی که ایمیل را وارد نکنید و با ورود به ایمیل وارد کرده آنرا 
 .سامانه استفاده کنید
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ل وارد شده هنوز تایید نشده باشد با ورد به بخش ویرایش مشخصات فردي صفحه اي یدر صورتی که ایم
 .دهنده تایید نشدن ایمیل شما می باشد ر زیر را مشاهده می کنید که نشانمشابه تصوی

 

میل این ایمیل حذف ایمیل را تغییر دهید با گزینه لغو تغییر ایدر این صفحه در صورتی که بخواهید این 
 .ایست دوباره یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید و همانند مراحل باال آنرا تایید کنیدشده و شما می ب

از این پس صفحه مشخصات فردي  ،ارسال شده بر روي لینککلیک و  وارد شده اما در صورت ورود به ایمیل
 .به صورت زیر مشاهده می شود
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 .جهت دیگر امکانات سامانه بعد از ورود به سامانه فایل هاي راهنما در اختیار شما قرار می گیرد

 

 

 :1پیوست 

 براي مشاهده کد استاد یا شماره دانشجویی بعد از ورود به سامانه گلستان

 

 .استفاده کنیداطالعات جامع دانشجو و یا اطالعات جامع استاد  ،منوي آموزشاز طریق 
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