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نحوه ورود به سایت گلستان
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:جهت ورود به سامانه گلستان•

.استفاده کنیدInternet Explorerیاchromeابتدا بهتر است از مرورگر •

.وارد سامانه شوید Golestan.soore.ac.irسپس از آدرس •

.و بعد روی گزینه ورود به سیستم کلیک کنید•
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سپس با این صفحه رو به رو میشوید•

.نماییدواردرا برای ورود کد امنیتی خود ورمز و پسورد •

ند امکان باز کردن چتنظیمات گزینهزدن با تیک 
.باهم داریدارصفحه 
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.شدیدسامانه گلستان با مشاهده این صفحه شما وارد •
.که شامل منو میباشد و به کارکرد هرکدام در ادامه میپردازیم•
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حدنحوه ثبت نام و انجام انتخاب وا
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:جهت مشاهده دروس و اخذ آنها مطابق مسیر زیر وارد صفحه ثبت نام شوید

.یک نماییداز منوی کاربر         سربرگ ثبت نام           عملیات ثبت نام           روی ثبت نام اصلی کل
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دروس ارائه شده 
توسط گروه 

آموزشی در ترم 
.جاری



10

برای .نشان دهنده آن است که چند گروه برای درس فوق ارائه گردیده"..."عالمت 
.مشاهده گروه های بعدی برروی این عالمت کلیک نمایید
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زمانوروزمشاهدهجهت
رنشانگدروستشکیل
درسرویبرراماوس
.داریدنگهنظرمورد
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روس کلیک نمایید تا د"بررسی تغیرات"پس از انتخاب دروس بر روی کلید 
.انتخابی توسط سامانه چک شوند
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نحوه پرداخت شهریه



20



21



22



23
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نحوه مشاهده برنامه هفتگی
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:جهت مشاهده برنامه هفتگی

دانشجواز سربرگ ثبت نام             گزارش های ثبت نام                ثبت نام                  برنامه هفتگی

(88گزارش )

رد کردنرو انتخاب و با واگزارش همچنین میتوانید برای عملکرد سریع تر از منوی پایین گزینه

.یدبرنامه هفتگی خود را مشاهده کنتیک در فیلدشماره و سپس با کلیک روی عالمت 88عدد
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راهنمای تکمیل ارزشیابی استادان
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:جهت انجام ارزشیابی
.          یکنیماز منوی کاربر                      سربرگ ارزشیابی                    استاد                  روی ارزشیابی کلیک م
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راهنمای دریافت کارت و برنامه امتحانی
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.نیماز طریق مسیر باال میتوانیم به برنامه امتحانی دسترسی پیدا ک

:همچنین برای عملکرد سریع میتوانید
برنامه تیک و کلیک بروی428عدد و وارد کردنگزارش با انتخاب گزینه

.امتحانی خود را مشاهده کنید
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خود را با کلیک بر روی مشاهده گزارش میتوانید برنامه امتحانی
مشاهده کنید
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یدمیتوانچاپجهتسازیآمادهگزینهبرکلیکبا

.نماییدچاپراخودامتحانیبرنامه

یاوباشیدداشتهشهریهبدهیکهدرصورتیالبته

امتحانیبرنامهباشیدنکردهکاملرواساتیدارزشیابی

.استمشاهدهقابلغیر
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نحوه درخواست فارغ التحصیلی ویژه دانشجویان



ورود دانشجو به سامانه گلستان و انتخاب منو پیشخوان خدمت

انتخاب درخواست فارغ التحصیلی و ایجاد درخواست جدید

مشخص کردن نوع درخواست و ایجاد آن.

37

1

3
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ثبت 
درخواست

ه در انتها پس از ایجاد درخواست دوباره ب
.منو پیشخوان مراجعه مینماییم

4
5
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برررای تاییررد 
درخواست حتما 
باید ابتدا تیرک
س سبز رنگ و سپ

گزینرره تاییررد و
ارسال را بزنیرد 
در غیررر ایررن 
صرررررررورت 
درخواست فقر  
در کارتابررررل 
!خودتون میمونه
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.د باشیدبا انتخاب گزینه گردش کار میتوانید پیگیر درخواست خو_1

برای حذف _2
درخواست

برای ویرایش _3
درخواست
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:واحدهایبابایددانشجوماشینیخدماتمسئولتاییدازبعد

1.،کندتسویهکتابخانه.4ودانشجوییامور.3دانشجویی،مالی.2حراست.

کندمشاهده522گزارشباراخودتسویهروندتواندمیدانشجو.



ثبت و ارسال درخواست فارغ التحصیلی

42

522گزارش با روند تسویهمشاهده 

وضعیت تسویه همه اداره ها باید در حالت 
.باشدتسویه شده 

دانشجو می تواند با واحدهای مربوطه 
.و تسویه را انجام دهدتماس گرفته 
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در این مرحله مدارک دانشجو مورد بررسی قرار 
، درخواست نقصمی گیرد و در صورت نداشتن

.ودارسال می شاداره فارغ التحصیالن دانشجو به 

توجه
له توسط برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی این مرح

.ردصورت می پذیکارشناس تحصیالت تکمیلی 
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یا درخواست دریافت گواهی موقت راهنمای نحوه ارسال 10001201000به سامانه 10در این مرحله با ارسال پیامک عدد 

.ثبت کنیدبخش پیشخوان گلستان را دریافت کنید و مطابق با فایل راهنما درخواست خود را در دانشنامه
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تحصیل، معرفی نامه نحوه درخواست اشتغال به 
دانشجویان

اشتغال به وظیفه، تعهد خروج از کشور، معرفی نامه، معرفی نامه کارآموزی، اشتغال به تحصیل، سازمان نظام )
(تحصیل برای وزارت علوم



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

توجه



درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

توجه
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نحوه درخواست ارجاع به استاد
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برای ایجاد درخواست 
روی گزینه 

ایجاد درخواست 
.کلیک کنید
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اطالعات خود را در فیلد مربوطه کامل کنید از کادر های عالمت سوال میتوانید کمک _1
.بگیرید

کنید و به ایجادسپس درخواست خود را _2
.پیشخوان خدمت برگردید

 پس از تایید درخواست شما درس ارجاع
درمیاد که در تکدرسداده شده به صورت 

ا میتوانید آنراطالع جامع دانشجو قسمت 
.مشاهده کنید
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کلیک کرده، توضیحات مورد نظر را سبز رنگ روی تیک 
.وارد و سپس تایید و ارسال کنید

با کلیک روی این گزینه می توانید مجددا وارد صفحه درخواست 
.کنیدویرایششده و درخواست خود را 

گردش کار با کلیک روی این گزینه 
.درخواست خود را مشاهده کنید
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یک نمونه گردش کار درخواست انجام شده
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نحوه تکمیل مدارک پیوستی طرح مشکل
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سپس نوع _2
درخواست خود را 

.انتخاب کنید
درخواست خود _3
.کنیدایجادرا 

1
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.کنیدتایید و ارسال دراینجا درخواست ایجاد شده را با تیک سبز رنگ _4
.کنیددارد قبل تایید و ارسال مدرک خود را پیوستپیوست مدارک اگر درخواست شما نیاز به _5

ارسال بر روی گزینه_6
.کلیک کنید
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فایل های مربوطه _7
را با این گزینه آپلود 

.کنید

درآخر بر روی گزینه _8
کلیک اعمال تغیرات 
.کنید

 ایجادبا گزینه
فایل 5میتوانید تا 

.را آپلود نمایید

در نهایت پس از آپلود مدارک درخواست خود _9
.کنیدتایید و ارسال را 
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6و 5راهنمایی ثبت و ارسال درخواست تمدید سنوات ترم 
کارشناسی ارشد
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ابتدا وارد قسمت _1
شدهپیشخوان خدمت

درخواست انتخاب گزینه _2
بررسی مشکالت آموزشی

درخواست و بر روی _3
.کلیک مینماییمجدید
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کنیدانتخابرادرخواستنوع-1
متعالآیکنرویکلیکباکنید،انتخابرانظرموردترم-2

شودمیدادهنمایشتحصیلیهایترمسوال
اولدرخواستبخشدررادرخواستبهمربوطتوضیحات-3

بنویسید
بهوهکردکلیکبازگشتگزینهسپسوایجادگزینهروی-4

.برگردیدخدمتپیشخوانصفحه



66

برای تایید و ارسال درخواست خود در 
کلیکتیک سبز رنگ قسمت عملیات روی 

کرده و با ثبت توضیحات خود، درخواست 
.تایید و ارسال کنیدرا 
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ر گردش کابا کلیک بر روی این گزینه مراحل 
.را مشاهده کنیددرخواست خود



68

یک نمونه گردش کار درخواست سنوات انجام 
شده



توجه

 در فقط با تفاوتکارشناسی ناپیوسته 5و کارشناسی پیوسته10و 9ترم درخواست های تمدید سنوات

.کارشناسی ارشد انجام می شود6و 5درخواست مشابهنوع درخواست، 

69
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بارگذاری مستندات پایان نامه 
کارشناسی ارشددانشجویان
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:مطابق با منو باال انتخاب کنید
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روی عالمت سوال کلیک کرده و -1
را انتخاب مستندات پایان نامه فرآیند 

کنید
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جستوجو خود را وارد کرده و روی شماره دانشجویی -2
.کلیک کنید
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.دکلیک کنییارسالسپس برای بارگذاری روی گزینه -3



75

کلیک انتخاب فایل روی گزینه -4
.کرده و فایل را بارگذاری کنید

و سپس اعمال تغییرات بعد از بارگذاری روی گزینه -5
.کلیک کنیدبازگشت



76

:نکته

https://www.soore.ac.ir/Forms

:  را از طریق سایت، فرم های آموزشی دریافت کنید(4کاربرگ شماره )کاربرگ تایید اصالحات می توانید 

می توانید با کلیک روی عالمت 
. فایل را مشاهده کنیدذره بین 

https://www.soore.ac.ir/Forms
https://www.soore.ac.ir/Forms
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6_



78

کارشناسی ارشد7ترم راهنمایی ثبت و ارسال درخواست تمدید سنوات 
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و بر روی درخواست _3
جدید کلیک مینماییم
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81

کلیک کنید و سپس هر سه ارسالروی 
.را آپلود نماییدمدارک مورد نیاز 



82

برای تایید و ارسال درخواست خود در قسمت عملیات روی 
رنگ کلیک کرده و با ثبت توضیحات خود، تیک سبز 

.کنیدتایید و ارسال درخواست را

با کلیک بر روی این گزینه مراحل 
درخواست خود را گردش کار

مشاهده کنید
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یک نمونه گردش کار درخواست سنوات انجام شده



بافقطناپیوستهکارشناسی6ترموپیوستهکارشناسی12و11ترمسنواتتمدیدهایدرخواست

.شودمیانجامارشدکارشناسی7ترمسنواتتمدیددرخواستمشابهدرخواستنوعدرتفاوت

واریزیفیشبارگذاریبهملزممدارکبارگذاریبخشدرناپیوستهوپیوستهکارشناسیدانشجویان

.ندندارکارپیشرفتگزارشفایلبارگذاریبهنیازوباشندمیسجادسامانهرهگیریکدو

84

توجه
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از پایان نامهمقاله مستخرج ثبت و ارسال درخواست بارگذاری 
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پیشخوان خدمت-1
یدرخواست بررسی مشکالت آموزش-2

درخواست جدید-3
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را انتخاب کنیدنوع درخواست -1
مربوط به درخواست را در بخش درخواست اول بنویسیدتوضیحات -2
کلیک کرده و به صفحهایجاد و سپس گزینه بازگشت روی گزینه -4

پیشخوان خدمت برگردید
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بعد از ایجاد درخواست برای 
بارگذاری مستندات الزم روی 

دکلیک کنیگزینه مشکی رنگ 
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:کلیک کنیدارسال روی
.فایل خواسته شده را آپلود نمایید3هر 
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کلیکبازگشتبعد از بارگذاری فایل روی 
کنید



91

با کلیک بر روی عالمت ذره بین 
می توانید فایل های بارگذاری 

شده را مشاهده کنید

پس از بارگذاری هر سه فایل 
کلیک کنیدبازگشت روی
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تیک سبز برای تایید و ارسال درخواست خود در قسمت عملیات روی 
تایید و ارسال ، درخواست را ثبت توضیحات خودرنگ کلیک کرده و با 

کنید
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گردش کار و در آخر با کلیک بر روی این گزینه مراحل 
.را مشاهده کنیددرخواست خود 



94

موضوع و پروپوزال پایان نامهدرخواست تصویب راهنمای 



:مراحل درخواست تصویب موضوع و پروپوزال پایان نامه

95

شروعدانشجو مدیرگروه دانشجو اساتید راهنما 
و مشاور

مدیرگروه کارشناس تحصیالت 
تکمیلی دانشکده پایان
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پیشخوان خدمت-1
امهدرخواست تصویب موضوع و پروپوزال پایان ن-2

ایجاد درخواست جدید-3
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خود را با کلیک کد درس پایان نامه 
.انتخاب نماییدعالمت سوال برروی 

زمینه علمی و نوع و همچنین گزینه 
.را مشخص نماییدتحقیق

.در اینجا موضوع پایان نامه را  شرح دهید

.در اینجا بیان مسیله یا خالصه ای از پایان نامه را درج کنید

نوع واحد مربوطه و استاد
را هم تکمیل نمایید

ایجاددر آخر روی گزینه 
کلیک کنید تا درخواست 

.شما ایجاد شود
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برروی تیک و حتما با کلیک درخواست ایجاد شده سپس در این قسمت 
کنید درغیر این صورت درخواست شما  تایید و ارسال آنرا سبز رنگ 

. ارسال نمیشود

اگر درخواستتان نیاز به ویرایش 
داشت از این گزینه میتوانید 

.استفاده نمایید

پس از ارسال 
ارسال برای مدیر گروه درخواست

.میشود
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:به منظور پیگیری درخواست بعد از مدتی
پیشخوان خدمت_1
درخواست تصویب موضوع و پروپوزال پایان نامه_2

تایید مدیر گروه پس از 
درخواست دوباره 
بدست شما میرسد تا 
اطالعات را تکمیل 

.نمایید

:ویرایشتوسط این گزینه
کد رهگیری دریافت و تکمیل اطالعات خود را
راباید در درخواست خود درج شده از ایرانداک 

.نمایید
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فیلد مشخص شده 4به پر کردن 
:اقدام نمایید

نسخه الکترونیکی پروپزال _1
)word(

نسخه الکترونیکی پروپزال_2
 )Pdf(

کد رهگیری_3
در آخر روی 

اصالح گزینه
.کلیک کنید
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ی پیشینه پژوهشاز طریق این گزینه فایل 
.را هم باید آپلود کنیم

ه سپس مدارک مورد نیاز پیشین
پژوهشی را آپلود نمایید

و بعد از آپلود کردن 
مدارک به صفحه 
.پیشخوان برمیگردیم



102

گ سبز رنبعد از تکمیل درخواست با کلیک برتیک 
.کنیدتایید و ارسال درخواست خود را 

حال مطابق این 
نمودار منتظر بررسی

باشیدمراحل بعدی 

در هر مرحله پس از 
درخواستتایید

برایتانپیامک تایید
ارسال میشود

بعد از اتمام روند 
به موضوع پایان نامه 

ید و میتوانتصویب رسیده 
روی موًوع خود کار 

.کنید

1

2

با استفاده از لینک فیلم آموزشی را هم 
:میتوانید مشاهده نمایید

https://www.aparat.com/v/NYpan
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کارشناسیدرخواست دفاع ویژه دانشجویان 



گروهحترممکارشناسباپژوهشیفعالیتثبتجهتاستالزمدرخواستایجادازقبلگرامیدانشجویان
:نماییداعالمایشانبهرازیرمواردوبگیریدتماسخود

دانشجوخانوادگینامونام

دانشجوییشماره

راهنمااستادنام

بهخوددفاعدرخواستبهنسبتکردایجادگلستانسامانهدرراشماپژوهشیطرح،کارشناسآنکهازپس
نماییداقدامشودمیدادهتوضیحادامهدرکهایشیوه

104

توجه
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پیشخوان خدمت_1
درخواست دفاع_2
ایجاد درخواست جدید_3



106

وداطالعات دانشجویی شما به صورت پیشفرض نمایش داده می ش .
 کلیک کنیدایجادسپس بر روی گزینه.
و درنهایت روی گزینه بازگشت کلیک کنید.
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ت خود کلیک کنید و سپس درخواسگزینه سبز رنگ برای ارسال درخواست روی 
.نماییدتایید و ارسال را 

ال نشده درخواست شما ارستوجه داشته باشید تا زمانی که این گزینه را نزنید 
است

روند و ادامه مراحل درخواست 
می گردش کار خود را از بخش 

.توانید دنبال کنید



108

کارشناسی ارشددانشجویان دفاع درخواست



ت دفاع نسبت دانشجویانی که درخواست تصویب و پروپوزال آنان از طریق سامانه گلستان انجام نشده است، قبل از ایجاد درخواس
:خود اقدام نمایندکارشناس محترم گروه به اعالم موارد زیر  به 

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

عنوان پایان نامه نظری

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای نظری

عنوان پایان نامه عملی

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای عملی

.در صورتیکه پایان نامه شما واحد عملی ندارد نیاز به دو مورد آخر نیست

ناوین به صورت توجه داشته باشید که ع. را اعالم کنیددو بار نام ایشان در صورتیکه استاد راهنمای نظری و عملی شما یکی است 
.کامل با امالی صحیح تایپ شود چون کارشناس متن شما را صرفاً کپی خواهد کرد

.ود ندارداز طرف کارشناس محترم گروه، امکان ثبت درخواست وجعدم ثبت فعالیت پژوهشی و استاد راهنما همچنین در صورت 

109

توجه



110

پیشخوان خدمت_1

درخواست دفاع_2

ایجاد درخواست جدید_3



111

و نمایش بصورت پیش فرض درج شده اطالعات دانشجویی شما 
را بارگذاری فایل پایان نامه داده می شود، صرفاً الزم است شما 
.کنید

:این دو فایل را باید جداگانه اپلود نمایید
فایل پایان نامه آپلود شده باید.  فایل پی دی اف پایان نامه/    فایل ورد پایان نامه   

.کامل باشد و از صفحه بسم اهلل تا نتیجه گیری و منابع را داشته باشد



112

.کلیک نماییداعمال تغیرات فایل مورد نظر را انتخاب کرده و بعد روی گزینه 

تکرار گر مجددبرای فایل دیکلیک کنید و این عملیات را بازگشت پس از آپلود فایل روی گزینه

.کنید

 شده باید داشته باشیددو فایل آپلود در نهایت شما.



113

پس از اتمام بارگذاری دوفایل، روی گزینه ایجاد و سپس 
.بازگشت کلیک کنید



114

:را هم بارگذاری نماییمفایل همانندجویی در ادامه باید 

.کلیک مینماییممشکی رنگ روی گزینه 



115

کلیک ارسال روی گزینه
نمایید

:نکته
انه خود را در سامانه گلستان انجام نداده اند باید عالوه بر تاییدیه سامفرآیند تصویب موضوع و پروپوزال دانشجویانی که 
این مدرک برای دانشجویانی که در گلستان درخواست . خود را نیز بارگذاری کنندفرم پیشینه پژوهشی همانندجویی، 

.فراخوانی می شودخودکارتصویب موضوع و پروپوزال داده اند بارگذاری شده است و در این فرآیند بصورت 



116

نظر را انتخاب فایل مورد •
کنید

ات اعمال تغیرسپس بر روی •
کلیکو گزینه بازگشت 
.نمایید
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می توانید با کلیک روی 
عالمت ذره بین فایل را 

مشاهده کنید 



118

ارسالواییدتسوالبهپاسخگوییازبعدکنید،کلیکرنگسبزگزینهرویدرخواستارسالبرایسپس
.کنید

استنشدهارسالشمادرخواستنزنیدراگزینهاینکهزمانیتاباشیدداشتهتوجه.
کنیددنبالتوانیدمیخودکارگردشبخشازراداوراستادانمعرفیودرخواستمراحلوروند.



119

نمونه گردش کار درخواست دفاع تا زمان برگزاری جلسه دفاع

بعد از برگزاری جلسه دفاع و 
ثبت نمره توسط کارشناس 

تحصیالت تکمیلی، 
ل دانشجو باید نسبت به تکمی
:  روند درخواست دفاع خود
...  بارگذاری فایل اصالحات و 

.اقدام کند



120

...مرحله بارگذاری نسخه نهایی پایان نامه و 

:روی گزینه مشکی کلیک کنید



121

( ده شده استشیوه ارسال فایل در اسالیدهای قبل کامل توضیح دا)ارسال در این مرحله با کلیک روی گزینه

.را بارگذاری کنیدفایل نسخه نهایی پایان نامه و فرم اصالحات 

را از طریق سایت، فرم های آموزشی دریافت ( 4کاربرگ شماره )می توانید کاربرگ تایید اصالحات 
.  کنید

https://www.soore.ac.ir/Forms



122

بهخگوییپاسازبعدکنید،کلیکرنگسبزگزینهرویدرخواستارسالبرایسپس
.کنیدارسالوتاییدسوال

میخودکارگردشبخشازراداوراستادانمعرفیودرخواستمراحلوروند
.کنیددنبالتوانید



123

:نکته
درروهگمحترممدیروراهنمااستادتاییددریافتو...ونامهپایاننهایینسخهبارگذاریازپس

دانشجوایبرمجدداوشدهبررسیکتابخانهکارشناسنظرزیرنامهپایاندفاع،درخواستکارگردش
.کندبارگذاریراخودایرانداکپذیرشگواهیتاشودمیارسال

مرحله بارگذاری گواهی پذیرش ایرانداک



124

:روی گزینه مشکی رنگ کلیک نمایید



125

 ( ده شده استشیوه ارسال فایل در اسالیدهای قبل مفصل توضیح دا)گزینه ارسال در این مرحله با کلیک روی
.را بارگذاری کنیدگواهی پذیرش ایرانداک 

 ناس گواهی پذیرش ایرانداک با کارشبرای نحوه دریافت در این مرحله پیشنهاد می شود دانشجو
.تماس بگیردکتابخانه 



126

 کلیک و سپس تایید و ارسال کنیدسبز رنگ سپس برای ارسال درخواست روی گزینه.
 استشما ارسال نشده توجه داشته باشید تا زمانی که این گزینه را نزنید درخواست.
 نیدخود می توانید دنبال کگردش کار روند و مراحل درخواست و معرفی استادان داور را از بخش.



127

:نکته
بررسیرایبدانشجودفاعدرخواستکتابخانه،کارشناستاییدیهدریافتوایرانداکپذیرشگواهیبارگذاریازپس
بهدفاعتدرخواسدانشجوپروندهدراشکالنبودصورتدر.شودمیارسالدانشگاهتکمیلیتحصیالتواحدبهنهایی
.کندقداماخودگلستانپیشخواندرالتحصیلیفارغدرخواستارسالوثبتبهنسبتبایددانشجوورسیدهاتمام

مرحله نهایی شدن گردش درخواست دفاع



128

کار دانشجویییا وامثبت و ارسال درخواست 



129

خدمتپیشخوان_1
یآموزشمشکالتبررسیدرخواست_2
جدیددرخواستایجاد_3



130

.را انتخاب کنیدنوع درخواست -1
درخواستمربوط به درخواست را در بخش توضیحات-2

.بنویسیداول 
کرده و کلیکبازگشتو سپس گزینه ایجاد روی گزینه-4

.به صفحه پیشخوان خدمت برگردید



131

برای تایید و ارسال درخواست خود در 
رنگ تیک سبز قسمت عملیات روی 

خود، با ثبت توضیحات کلیک کرده و 
.کنیدتایید و ارسال درخواست را  .

 ما ارسال کلیک کنید در غیر این صورت درخواست شتایید وارسال حتما بر روی گزینه
.نمیشد



132

درخواست گردش کار با کلیک بر روی این گزینه مراحل 
.خود را مشاهده کنید



133

ت دریافت گواهی موقراهنمایی ثبت و ارسال درخواست 
دانشنامهبا ریزنمرات، 



134

خدمتپیشخوان-1
تحصیلیمدارکارسال-2
جدیددرخواست-3



135

نوع دریافت را 
:انتخاب کنید

.می شودپست مدرک برای دانشجو : دریافت پستی

ه و کردمراجعهدانشجو در تاریخ مقرر : دریافت حضوری
.مدرک را تحویل می گیرد



136

و مدرک گواهیدریافت حضوری در صورت انتخاب نوع 
:موقت با ریزنمرات حضوری

ایجاد. 1
بازگشت. 2



137

قت و مدرک گواهی مودریافت پستی در صورت انتخاب نوع 
:با ریزنمرات پستی

آدرس محل ارسال را وارد کنید. 1
ایجاد. 2
بازگشت. 3



138

اری را بارگذمستنداتی برای درخواست دریافت گواهی موقت باید
.کنید، روی گزینه مشکی کلیک کنید



139

کلیک کرده و مدارک مربوط به ارسالروی گزینه 
.خود را بارگذاری کنید



140

ید، کلیک کنانتخاب فایل روی 
یل، بعد از انتخاب و بارگذاری فا

.نیدکلیک کاعمال تغییرات روی

بعد از بارگذاری فایل
کلیک بازگشت روی

.کنید



141

متعالرویبرکلیکبا
توانیدمیبینذره
بارگذاریهایفایل
کنیدمشاهدهراشده

توجه

ا مدارک غیراجباری را متناسب ب
.درخواست خود بارگذاری کنید

پس از بارگذاری مدارک 
کلیک بازگشت الزم روی

.کنید
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کلیک کرده و گزینه سبز رنگ روی 
.کنیدتایید و ارسال درخواست خود را 

بعد از تایید و ارسال درخواست 
همواره می توانید با کلیک روی این 

درخواست خود را گزینه گردش کار 
.مشاهده کنید
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درخواست دریافت گواهی موقت با ریزنمرات



144

درخواست دریافت دانشنامه

در صورت انتخاب نوع دریافت 
:حضوری و مدرک دانشنامه حضوری

ایجاد. 1
بازگشت. 2



145

:دریافت پستی و دانشنامه پستیدر صورت انتخاب نوع 
آدرس محل ارسال را وارد کنید. 1

ایجاد. 2
بازگشت. 3
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بعد از تایید و ارسال درخواست 
همواره می توانید با کلیک روی 

درخواست گزینه گردش کار این 
.خود را مشاهده کنید

ده و سبز رنگ کلیک کرروی گزینه 
را تایید و ارسال درخواست خود 
.کنید
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درخواست دریافت دانشنامه



148

گزارش های پرکاربرد



149

منوبرالوهعمیتوانندخودتحصیلیاطالعاتجزییاتبهسریعدسترسیبرایدانشجویان
امانهسصفحهپاییندرشدهتعبیهقسمتدرراخودنظرموردگزارش،شمارهموجودهای

:نماینددرجزیرشکلهمانندگلستان

کلیک این آیکون برای باز کردن گزارش _2
مورد نظر محل درج شماره گزارش مورد نظر_1



:معرفی برخی از این گزارش ها

(دانشجوویژه)درهرنیمسالشدهارائهدروسلیست

212گزارش

.(دانشجوویژه)شدهارائهدروسلیست_اضطراریحذفوترمیم_نامثبت_آموزش_اصلیمنوی:مسیربا

150

(انتخاب واحد)گزارش برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام

88گزارش
ثبت نام برنامه هفتگی دانشجو درطول_برنامه هفتگی و امتحان _آموزش _منوی اصلی : با مسیر



151

(انتخاب واحد)دانشجو درطول ثبت نام ( ترمیم)نتیجه ثبت نام  

77گزارش 

.ت نامدانشجو درطول ثب( ترمیم)نتیجه ثبت نام _ترمیم و حذف اضطراری_ثبت نام _آموزش _منوی اصلی : با مسیر

دانشجو(انتخاب واحد)نتیجه ثبت نام 

423گزارش

.نتیجه ثبت نام دانشجو_ترمیم وحذف اضطراری_ثبت نام_آموزش _منوی اصلی : با مسیر



152

گزارش برنامه هفتگی دانشجو

78گزارش

.برنامه هفتگی دانشجو_برنامه هفتگی و امتحان _آموزش _منوی اصلی : با مسیر

برنامه امتحانی پایان نیمسال دانشجو

428گزارش 

.اطالعات ثبت نام و امتحان_برنامه هفتگی و امتحان_آموزش_منوی اصلی : با مسیر



153

کارنامه کلی

100گزارش 

یکارنامه کل_کارنامه_آموزش : با مسیر

کارنامه ترمی

79گزارش 

کارنامه ترمی_کارنامه _آموزش: با مسیر 



پایان

باآرزوی موفقیت


