
 

 دانش آموختگان /های متفرقه دانشجویاندرخواست

فرآیند می توانند سواالت آموزشی، اعالم وکالت به سایر  محترم با استفاده از ایندانشجویان/ دانش آموختگان 

های تکمیل  فرمگواهی رتبه، گواهی دفاع و دریافت درخواست و همچنین افراد جهت دریافت مدارک تحصیلی 

 شده سایر سازمان ها را ارسال نمایند.

 :دانش آموختگان /دانشجویان توسطفرآیند ثبت درخواست های متفرقه  الف( 

محترم پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به دانشجویان/ دانش آموختگان -1

کلیک نمایید. در صفحه باز  درخواست بررسی مشکالت آموزشیشده و بر روی لینک  21120شماره 

 کلیک کنید. درخواست جدید شده بر روی عبارت آبی رنگ 

 ایید.را انتخاب نم "درخواست های متفرقه"عبارت   نوع درخواستاز منوی -2

حتما دالیل و نکات مورد نظر را تایپ کنید و سپس در پایین  درخواست اولدر مستطیل جلوی عبارت -3

در پایین و سمت چپ صفحه به  بازگشتکلیک نمایید و با کلیک بر روی کلید  ایجادصفحه بر روی آیکون 

 محیط اصلی بازگردید.

 در ستون عملیات پنج آیکون زیر مشاهده می شود:  -4

تصویر مدرک متفرقه  "پس از کلیک بر روی این آیکون دو ردیف با عنوان های  : آیکون ارسال مدارک  -

وجود دارد. با   "دانشگاهتصویر مدرک متفرقه ارسالی از طرف  " و  "دانش آموخته/ارسالی از طرف دانشجو

، می توانید مدارک مورد "هدانش آموخت/تصویر مدرک متفرقه ارسالی از طرف دانشجو "کلیک بر روی عبارت 

ارسال "JPG, .JPEG, .PDF." و نوع فایل "کيلو بایت  250"فایل انتخابی حداکثر  حجمدر   نیاز را

 .نمایيد

 دهد. : وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست را نمایش میآیکون مشاهده گردش کار  -

در صورت لزوم درخواست خود را حذف توانند محترم می دانشجویان/ دانش آموختگانآیکون حذف:   -

 نمایند.

توانند در صورت لزوم درخواست خود را اصالح محترم می دانشجویان/ دانش آموختگان آیکون اصالح:  -

 نمایند.

درخواست ثبت شده جهت اظهار نظر مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی به ایشان  آیکون ارسال:  -

 گردد.ارسال می

دریافت یک مدرک مانند درخواست گواهی رتبه، گواهی  دانش آموخته/درخواست دانشجو درصورتی که -5

دفاع، تکمیل فرم و ... باشد، الزم است پس از تایید مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی و اقدام توسط 



 

مراجعه و فرآیند درخواست های عمومی به  18090کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی، به پردازش 

 را انتخاب و مدرک مورد نظر را دریافت نماید.  247شماره 

توانند در مواقع لزوم اقدام به ثبت درخواست خود نمایند و سیستم محترم می دانشجویان/ دانش آموختگان -6

 دیت زمانی ندارد. هیچ گونه محدو

 داشته باشند.فعال توانند بیش از یک درخواست متفرقه را به صورت فقط می دانشجویان/ دانش آموختگان -7

جهت اطالع از آخرین وضعیت   1301به شماره توانند از گزارش  محترم می دانشجویان/ دانش آموختگان -8

  درخواست خود استفاده کنند. 

مدیر امور آموزشی و تحصيالت تکميلی: توسط درخواست متفرقه ب( فرآیند تایيد/عودت  

امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به  مدیر-1

 کلیک نمایید.  درخواست بررسی مشکالت آموزشیشده و بر روی لینک  21120شماره 

 شود:ه میدر ستون عملیات پنج آیکون زیر مشاهد -2

درخواست بررسی مسائل و مشکالت از طریق این آیکون پردازش  :آیکون پردازش )به رنگ آبی( -

 باشد. قابل مشاهده می 16830به شماره  آموزشی دانشجو

توانند مدارک ضمیمه مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می آیکون پردازش )به رنگ مشکی(:  -

را مشاهده و یا ذخیره  نمایند. این آیکون این امکان را برای مدیر آموزشی و  دانش آموخته/شده دانشجو

، مدرک دانش آموخته/تحصیالت تکمیلی ایجاد می کند تا بتواند عالوه بر مدرک ضمیمه شده از طرف دانشجو

 دیگری را نیز ضمیمه نماید.

توانند پس از کلیک بر روی این یمدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی م آیکون عدم تایيد و ارسال:  -

دانش /تایپ نموده و سپس درخواست دانشجوتوضيح آیکون، در پنجره باز شده دالیل خود را در قسمت 

 دهند. عودترا جهت انجام اصالحات به ایشان  آموخته

بایست پس از کلیک بر روی این مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می آیکون تایيد و ارسال:  -

تایپ نموده و سپس بر روی کلید اعمال  توضيح آیکون، در پنجره باز شده متن مورد نیاز را در قسمت

تغییرات کلیک نمایند تا درخواست مربوطه برای اقدام الزم به کارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی ارسال گردد.

را نمایش  دانش آموخته/رخواست دانشجووضعیت، توضیحات و مراحل ثبت د آیکون مشاهده گردش کار:  -

 دهد.می

  1395و  1310و  1301به شماره های موجود تواند از گزارشمدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می -3

 ها و توضیحات موجود در آن استفاده نماید.جهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست



 

 امور آموزشی و تحصيالت تکميلی:کارشناس  توسطفرآیند تایيد/عودت درخواست متفرقه   ج(

درخواست بررسی بر روی لینک  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پیشخوان خدمت به شماره -1

 کلیک نمایید. مشکالت آموزشی

 در ستون عملیات پنج آیکون زیر مشاهده می شود: -2

 شود:در ستون عملیات پنج آیکون زیر مشاهده می -

درخواست بررسی مسائل و مشکالت از طریق این آیکون پردازش  :زش )به رنگ آبی(آیکون پردا -

 باشد. قابل مشاهده می 16830به شماره  آموزشی دانشجو

توانند مدارک کارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می آیکون پردازش )به رنگ مشکی(:  -

نمایند. این آیکون این امکان را برای کارشناس محترم آموزشی ضمیمه شده دانشجو را مشاهده و یا ذخیره  

، دانش آموخته/و تحصیالت تکمیلی ایجاد می کند تا بتواند عالوه بر مدرک ضمیمه شده از طرف دانشجو

 مدرک دیگری را نیز ضمیمه نماید.

نند پس از کلیک تواکارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می آیکون عدم تایيد و ارسال:  -

تایپ نموده و سپس درخواست توضيح بر روی این آیکون، در پنجره باز شده دالیل خود را در قسمت 

 دهند. عودتآمور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  مدیررا جهت انجام اصالحات به دانشجو/دانش آموخته 

بایست پس از کلیک بر کارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می آیکون تایيد و ارسال:  -

 گردش کارتایپ نماید. با این عمل  توضيح روی این آیکون، در پنجره باز شده متن مورد نیاز را در قسمت

رسد. در صورتی که الزم است مدرکی جهت در سیستم به پایان می دانش آموخته/این درخواست دانشجو

دانشجوی محترم جهت دریافت مدرک به پردازش  "ارسال گردد الزم است عبارت  دانش آموخته/دانشجو

 تایپ گردد. "مراجعه فرمایید 247فرآیند درخواست های عمومی به شماره  18090

را نمایش  دانش آموخته/وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو آیکون مشاهده گردش کار:  -

 دهد.می

و  1301به شماره های موجود تواند از گزارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی میکارش -3

 ها و توضیحات موجود در آن استفاده نماید.جهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست  1395و  1310

  

 


