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  باسمه تعالي
  مقدمه

  
به ياري خداوند تبارك و تعالي و همكاري مسئولين محترم دانشگاه در تهيه 

امور آموزشي و تحصيالت تكميلي ، گلستانجامع نرم افرار سيستم 
 گرامي در نظر دارد با استفاده از اين نرم افزار و همكاري دوستان دانشگاه

جهت كردن آنها در سيستمي و خدمات آموزشي اصالح كليه فرآيندهاي در
،كوتاه كردن مسير فعاليتها و افزايش رضايتمندي گام هاي هاكاهش هزينه 

  بر دارد.را موثري 
 بهينه تفادهاسبراي  امورآموزشي و تحصيالت دانشگاه همچنين    

و  نمودهاين راهنما را تهيه  ،گلستان نرم افزار گزارش هايازپردازش ها و 
   به كمك شما سروران گرامي آن را اصالح و كامل مي نمايد.در آينده 
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 گلستان سيستمدر  (حذف و اضافه)ترميم و اصلي نام ثبت
  

 :است شده اصلي بخش سه از دانشجو اصلي نام ثبت فرم
 :عمومي مشخصات-1

 .باشد مي اخذ قابل واحد حداكثرمعيار و معدل دانشجو، نام و نام خانوادگي شامل
 :نام ثبتانتخابي جهت  دروس-2
 ثبت شروع در كلي طور به .دهد مي انجام را ترميم يا و نام ثبت اصلي عمليات كاربر قسمت اين در
 دروس ترميم مرحله در و )مقدماتي نام ثبت وجود صورت در( دانشجو مقدماتي نام ثبت دروس نام،
 خواهد خالي جدول اين صورت اين غير در .شود مي داده نمايش جدول اين در دانشجو اصلي نام ثبت
 .بود

 .باشد مي زير شرح به جدول اين در قبول قابل عمليات
 دانشجو انتخاب :الف
 كاربر چنانجه .گيرد مي قرار استفاده مورد دانشجو، جستجوي و انتخاب عمليات جهت كليد اين

 .گيرد نمي قرار استفاده مورد كليد اين باشد دانشجو
 درسي گروههاي تعيين :ب
 است شده ثبت "اثر بي" كلمه آنها براي )ثبت وضع( ستون در كه دروسي براي فقط موضوع اين

 وارد) گروه( ستون در را خود نظر مورد درسي گروه تواند مي كاربر موارد اين در. باشد مي امكانپذير
 .نمايد
 درخواستستون  :ج
 موارد از يكي )درخواست( ستون در تواند مي كاربر درس هر شرايط براساس درسي گروه هر ازاء به
 برحسب انتخاب قابل و ممكن موارد كه شود توجه .نمايد انتخاب را "حذف" يا و "انتظار" ،"ثبت"

 همچنين. باشند مي انتخاب قابل موارد همان فقط و شده ثبت مربوطه ليست در درس هر شرايط
 نياز و درسي گروه يك ظرفيت تكميل دليل به كه بود خواهد مفيد صورتي در "انتظار" گزينه انتخاب
 در. دهد مي قرار درس همان انتظار ليست در را خودش دانشجو خاص، درسي گروه آن به دانشجو

 ظرفيت شدن اضافه يا و ديگر دانشجويان توسط درسي گروه اين در نام ثبت حذف از پس حالت اين
 خودكار صورت به انتظار ليست دانشجويان براي درسي گروه انتظار ليست ابتداي از جديد درسي گروه
 انتظار و قطعي صورت به درس ثبت و اخذ امكان كنترل، ديد از كه شود توجه. شد خواهد نام ثبت

  .شد نخواهد انجام انتظار حالت براي درسي گروه ظرفيت كنترل فقط و بوده يكسان
 
 جديد درس كردن اضافه :د
 با كه شود توجه. گردد مي ظاهر جدول در خالي سطر يك )،سطر جديد( گزينه روي كردن كليك با

 جديد سطرهاي در حال هر به. دارد وجود سطر چندين كردن اضافه امكان كردن كليك مرتبه چند
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 وجود) درخواست( ستون براي مناسب گزينه انتخاب و جديد درس گروه و شماره كردن وارد امكان
 جدول از كه است اين دارد وجود جديد درسي گروه كردن اضافه براي كه ديگري روش. داشت خواهد
 به مذكور درسي گروه و كرده كليك درسي گروه يك روي )نظر مورد درسي گروههاي ليست( پايين
 .شد خواهد منتقل )نام ثبتانتخابي جهت  دروس( جدول

 شده نام ثبت درسي گروههاي تغيير : ه
 لزوم صورت در درسي، برنامه تنظيم راستاي در كه باشد مي مطرح مواردي در گزينه اين از استفاده
 )انتظار ليست يا نهايي( شده نام ثبت درسي گروه دو يا يك تغيير به نسبت مرحله هر در بتواند دانشجو

 وجود دليل به درسي گروه مجدد اخذ و حذف امكان حساس مواقع در كه شود وجه. (تنمايد اقدام
 باشد امكانپذير تغيير شرايط، و قوانين براساس كه صورتي در )داشت نخواهد وجود انتظار ليست

 مناسبي پيغام صورت اين غير در و شد، خواهند حذف قبلي گروههاي و شده ثبت جديد گروههاي
 .گردد مي ارسال درخواست نبودن امكانپذير بر مبني
 :باشند مي توجه قابل زير نكات

 امكانپذير درس دو يا يك براي درسي گروه اصالح گزينه اين از استفاده بار هر در 
 باشد مي

 براي قبلي درسي گروه اوالً كه است امكانپذير صورتي در درسي گروه تغيير 
 شرايط و قوانين به توجه با ثانًيا و شده انتظار ليست ثبت يا نهايي ثبت دانشجو
 نام ثبت نهايي صورت به جديد درسي گروه در بتواند دانشجو شده بيني پيش
 .نمايد

  تغيير گروه درسي به ازاي هر بار استفاده فقط يك اضاف به حساب مي آيد و
 حذف شمرده نمي شود.

 
 شهريه وضعيت مشاهده :و
 خاص ترم يك در استثناء صورت به يا و نمايد مي تحصيل شهريه داراي نظام در دانشجو كه صورتي در

 وضعيت ،)شهريه وضعيت(گزينه روي ماس دادن قرار با باشد شده بيني پيش شهريه دانشجو براي
 مشاهده قابل ثابت شهريه و انتظار ليست شهريه نهايي، ثبت شهريه قبيل از دانشجو شهريه فعلي

  .بود خواهد
 
 نام ثبت وضعيت مشاهده :ز
 قبيل از دانشجو نام ثبت فعلي عيت) وضنام ثبت وضعيت مشاهده(گزينه روي ماس عالمت دادن قرار با

 نمايش مقدماتي نام ثبت به اضافه و مقدماتي نام ثبت و انتظار ليست و شده ثبت درس و واحد تعداد
  .شود مي داده
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 )نظر مورد(درسي گروههاي ليست -3
 گروههاي كليه و مقدماتي نام ثبت دروس براي شده تعريف گروههاي كليه ترميم و اصلي نام ثبت در

 در كه شرطي به(دانشجو مجاز حذف و پزشكي حذف اضطراري، حذف و شده رد دروس براي درسي
 .شود مي داده نمايش جدول اين در فرم لود مرحله در و مقدمتًا )باشد شده ارائه ترم اين

 :باشد مي زير شرح به است پذير امكان جدول اين در كه اي ويژه عمليات
 "انتخاب درس" گزينه كاربا :الف
 كردن وارد يا انتخاب آن كمك به كه فرعي فرم يك كند، كليك گزينه اين روي كاربر كه صورتي در

 مستقيمًا را نظر مورد شماره تواند مي كابر .گردد مي ظاهر باشد مي ممكن مشخص درس شماره يك
 كردن وارد كه شود توجه(.نمايد جستجو را نظر مورد درس شماره راهنما كمك به يا و كرده وارد

 مشخص را راهنما محدوده آنها از تركيبي و درس نام و درس شماره آموزشي، گروه دانشكده، شماره
 گزينه زير كليك نمايد: بر روي تواند مي كاربر درس شماره كردن وارد از پس). نمايد مي
 "گروهها وضعيت آخرين مشاهده "

 آخرين دارد وجود اگر و گردد اضافه آن به ندارد، وجود پايين جدول در درس اين گروههاي اگر يعني
 نام مانند شرايط ساير تغيير صورت در و انتظار ليست تعداد و شده نام تعدادثبت نظر از آن وضعيت
 .شود داده نشان غيره و ارائه ساعات استاد،

 درسي گروههاي از يك هر روي راست كليك از استفاده :ب
 دهد فشار را راست كليك و داده قرار پايين جدول سطر هر روي را ماس عالمت كاربر كه صورتي در
 مربوط درس شماره كه تفاوت اين اب نمايد مي عمل) الف رديف( "درس انتخاب" گزينه با كار انندم

 سرعت براي امكان ين. اشد خواهد انتخاب فرض پيش صورت به ايم كرده كليك آن روي كه سطري
 .است شده بيني پيش كاربر عمليات به بخشيدن

 جدول سطر هر روي موس انتقال :ج
 در مذكور درسي گروه ارائه زمان و روز دهد، قرار جدول سطر هر روي را ماس كاربر كه صورتي در

 .شود مي داده نشان كاربر به "سريع نمايش" بصورت سطر، همان
 دروس متضاد و نياز هم نياز، پيش مشاهده :د
 به باشد، نياز هم نياز، پيش داراي درسي گروه هر كه صورتي در) نياز هم)، (نياز پيش(ستونهاي در
 كلمه كه مواردي در .است شده يد) قندارد( كلمه صورت اين غير در) و دارد( كلمه مربوطه درس ازاء

 پيش ترتيب به آن، كردن كليك و كلمه روي ماس دادن قرار با تواند مي كاربر است، شده قيد )دارد(
  .نمايد مشاهده را نظر مورد درسي نيازها هم نيازها،

 
 جدول سطر هر روي كردن كليك :ه

 گفته كه همانگونه لبته. (انمايد كليك و داده قرار پايين جدول از سطر هر روي را ماس تواند مي كاربر
 هدف با مذكور كليك دارد. ديگري مفهوم )متضاد) و (نياز م(ه ،)نياز پيش(ستونهاي تحت كليك شد،
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 پيش درسي گروه روي نامي ثبت عمليات انجام براي باال جدول به پايين جدول از درسي گروه انتقال
 .باشد مطرح است ممكن حالت دو حال هر ه. باست شده بيني

 ندارد وجود باال جدول در است شده كليك آن روي كه درسي 
 مي قرار "ثبت" درخواست حالت در و شده منتقل باال جدول به جديد درسي گروه صورت اين در

 .گيرد
 از   پس صورت اين در دارد وجود باال جدول در شده كليك آن روي كه درسي

 "ثبت"كليك بر روي گروه درسي اتفاق خاصي نمي افتد و در حالت درخواست 
 قرار مي گيرد.

 نام ثبت مراحل-4
 دروس جدول در را نظر مورد تغييرات تواند مي دانشجو ترميم، يا نام ثبت فرم شدن ظاهر از پس

 توجه. دهد انجام را مذكور عمل جديد درس كردن اضافه از پس يا و كرده وارد نام ثبت انتخابي جهت
 خود نظر مورد دانشجويي شماره مقدمًتا است الزم نباشد، دانشجو مجاز كاربر كه صورتي در كه شود

 بودن صحيح صورت در و انتخاب را )تغييرات ررسي(ب  گزينه سپس .نمايد انتخاب يا و كرده وارد را
 به رسيدن تا مرتبه چندين است ممكن مذكور مل. عكند انتخاب ا) رتغييرات اعمال( گزينه تغييرات

 داشته را عمليات ادامه از انصراف قصد دانشجو كه صورتي در همچنين. باشد تكرار قابل نهايي هدف
 خواهد وجود نام ثبت سيستم از موقت خروج براي) بازگشت( گزينه انتخاب امكان لحظه هر در باشد،
 نخواهد شده اعمال تغييرات از انصراف معني به سيستم از خروج كه شود توجه حال، هر به .داشت

 از يكي كدام هر براي و وارد را درسي گروه چند يا يك تواند مي كاربر مرحله هر در شود توجه بود.
 انتخاب را "تغييرات بررسي " گزينه و كرده مشخص را "حذف" يا و "انتظار" ،"ثبت" درخواستهاي

 كاربر گردد.  مي مشخص خطاها تعداد "توضيحات" ستون تحت اشكال نوع هر وجود صورت درنمايد. 
 اصالح به نسبت و كرده مشاهده را خطاها يا خطا كامل توضيح خط هر روي ماس قراردادن با توان مي
 .نمايد اقدام آن
 :نام ثبت پايان -5
. نمايد اعالم سيستم به را نام ثبت پايان وي خود كه يابد مي پايان وقتي دانشجو هر نام ثبت واقع در
. نمايد انتخاب را "ترميم پايان" يا و "نام ثبت پايان" گزينه نهايت در است موظف دانشجو هر نابراينب

 در و شده كنترل واحد سقف و نياز هم دروس براي نهايي كنترل كه است مرحله همين در بخصوص
 است الزم صورت اين ر. دشد نخواهد پذيرفته مذكور گزينه باشد، داشته وجود اشكالي كه صورتي
  .نمايد اقدام نظر مورد شرايط به رسيدن تا دروس مجدد اصالح به نسبت دانشجو
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  دانشجو توسط تحصيل به اشتغال گواهي صدور درخواست
  
 مورد تحصيلي ترم هر براي و دلخواه تعداد هر به تواند مي مجاز كاربر يا دانشجو فرم اين كمك به 

 الزم تاييديه نوع حسب بر نمايد. تقاضاهاي صادره ثبت تحصيل به اشتغال گواهي صدور تقاضاي نظر
 و امضاء و نظر صادر مورد گواهي شده، تاييد و بررسي آموزش اداره يا و دانشكده مسئولين توسط
 .شد خواهد تحويل

 صورتيكه باشد. در كرده نام ثبت ترم همان در و بوده فعال نظر مورد ترم در دانشجو است الزم 
 باشد، كرده استفاده تحصيلي مرخصي از يا و باشد ديگر دانشگاه در مهمان نظر مورد ترم در دانشجو
 .ندارد وجود گواهي درخواست امكان
 : نكات
 گلستان سيستم توسط وي شناسايي شماره باشد، دانشجو پردازش اين در كاربر چنانچه 

گزينه  و شده وارد دانشجويي شماره است الزم صورت اين غير در و شده شناسايي
 .گردد مي انتخاب را  "جستجو"

 جدول در باشد كرده ثبت نظر مورد ترم در دانشجو كه درخواستهايي كليه جستجو از پس 
 شود. مي داده نشان پايين

 و دانشكده توسط هنوز كه است پذير امكان صورتي در موجود درخواستهاي اصالح و حذف 
 باشد. نشده تاييد آموزش اداره يا

 گواهي نوع ضرورت حسب بر كاربر كه گيرد مي انجام صورت اين به جديد درخواست 
 اداره و شهر"؟" راهنماهاي از استفاده با سپس و نموده مشخص را تحصيل به اشتغال
 محل اداره و شهر كد مقادير از يك هر كه در صورتي  .نمايد مي مشخص را ارسال محل
 كار اين جهت شود، مي كاربر تايپ توسط آنها نام نباشد، موجود "؟"راهنماهاي در ارسال
 .شود انتخاب "ساير" تحصيل به اشتغال گواهي نوع است الزم

 واحد و معدل نياز برحسب گردد، تكميل "موارد شامل گواهي" بخش كه صورتي در 
 شد. خواهد داده نشان صادره گواهي در دانشجو ترم شده اخذ واحد و كل و ترم گذرانده

 آموزش اداره يا و دانشكده مسئولين توسط است الزم لزوم حسب بر درخواست انجام از پس 
  شود. تاييد

 گواهيمي تواند  دانشجو چند يا يك براي باشد، دانشجو غير پردازش اين كاربر چنانچه 
  .نمايد صادر ) 251از طريق گزارش مربوطه ( تحصيل به اشتغال
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  درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان 
  فرآيند ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي به وسيله دانشجويان محترم:  )الف

 21120دانشجويان محترم پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
كليك نماييد. در صفحه باز شده بر  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك 
  كليك كنيد. درخواست جديد روي عبارت آبي رنگ 

را انتخاب كنيد و سپس بر روي عالمت سوال در جلوي  مورد نظرجمله  نوع درخواستاز منوي -2
  كليك نماييد . در مستطيل موجود گزينه مورد نظر را برگزينيد.ترم كلمه 

حتما داليل و نكات مورد نظر را تايپ كنيد و سپس  اول درخواستدر مستطيل جلوي عبارت -3
در پايين و  بازگشتكليك نماييد و با كليك بر روي كليد  ايجاددر پايين صفحه بر روي آيكون 

  سمت چپ صفحه به محيط اصلي بازگرديد.

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي  -4

ي اين آيكون ، در صفحه باز شده دو رديف وجود دارد پس از كليك بر رو: آيكون ارسال مدارك -
شود. با كليك بر روي اين كلمه، به كاربر اجازه مشاهده مي ارسالكه در هر رديف كلمه آبي رنگ 

و نوع  "كيلو بايت 250"فايل انتخابي حداكثر  حجمدر   شود كه مدارك مورد نياز راداده مي
  .ارسال نمايد"JPG, .JPEG, .PDF." فايل

: وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي آيكون مشاهده گردش كار  -
  دهد. دانشجو را نمايش مي

توانند در صورت لزوم درخواست تمديد سنوات تحصيلي خود دانشجويان محترم ميآيكون حذف:   -
  را حذف نمايند.

زوم درخواست تمديد سنوات تحصيلي توانند در صورت لدانشجويان محترم مي آيكون اصالح:  -
  خود را اصالح نمايند.

درخواست تمديد سنوات تحصيلي ثبت شده جهت اظهار نظر استاد محترم راهنما  آيكون ارسال:  -
  گردد.به ايشان ارسال مي

بايست قبل از تاريخ ثبت نام اصلي اقدام به ثبت درخواست خود نمايند تا دانشجويان محترم مي -5
در روز انتخاب واحد بتوانند در فرآيند ثبت نام اصلي شركت نمايند و واحد هاي درسي مورد نياز خود 
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را اخذ كنند. تاريخ ثبت نام اصلي در تقويم آموزشي از طريق وب سايت دانشگاه قابل دسترسي 
  باشد.مي

داشته باشند فعال توانند يك درخواست تمديد سنوات تحصيلي را به صورت نشجويان فقط ميدا-6
 ي جهت تمديد سنوات تحصيلي ندارند.و تا مشخص  شدن نتيجه نهايي آن اجازه ثبت درخواست ديگر

جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست   1301به شماره توانند از گزارش  دانشجويان محترم مي -7
  استفاده كنند.خود 

فرآيند تاييد/عودت درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان به وسيله استاد  ب)
 محترم راهنما:

اساتيد محترم راهنما پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
  كليك نماييد.  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك  21120

  شود:ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده ميدر  -2

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك -
  توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره  نمايند. ضميمه كرده باشند، اساتيد محترم راهنما مي

درخواست بررسي مسائل و مشكالت پردازش از طريق اين آيكون  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در اساتيد محترم راهنما مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام توضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به ايشان 

پس از كليك بر روي اين آيكون، در  بايستمياساتيد محترم راهنما  آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت پنجره باز شده كلمه 

  اعمال تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظرمدير محترم گروه ارسال گردد.

 وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

-جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست  1301به شماره ارش  تواند از گزاستاد محترم راهنما مي -3
  ها و توضيحات موجود در آنها استفاده نمايد.
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فرآيند تاييد/عودت درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان به وسيله مديران  ج)
  محترم گروه:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك -
  توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره نمايند. ضميمه كرده باشند، مديران محترم گروه مي

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در مديران محترم گروه مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام توضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به اساتيد محترم راهنما 

پس از كليك بر روي اين آيكون، در  مي بايستمديران محترم گروه  ارسال:آيكون تاييد و   -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت پنجره باز شده كلمه 

يا  اعمال تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظر روساي محترم دانشكده مربوطه
  هي ارسال گردد.واحد پرديس دانشگا

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

- جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره توانند از گزارش مديران محترم گروه مي -4
  ها  و توضيحات آنها استفاده كنند.
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تاييد/عودت درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان به وسيله رؤساي فرآيند د) 
 ها يا واحد پرديس دانشگاهي:محترم دانشكده

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
درخواستها در لينكهاي سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك -
توانند آن مدارك را يا واحد پرديس دانشگاهي مي هاضميمه كرده باشند، رؤساي محترم دانشكده

  مشاهده و يا ذخيره  نمايند. 

 درخواست بررسي مسائل و مشكالتاز طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس ها يا واحد پرديس دانشگاهي ميرؤساي محترم دانشكده آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس توضيح از كليك بر روي اين آيكون، در پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتدرخواست دانشجو را جهت انجام اصالحات به مديران محترم گروه 

پس از  بايستمي ها يا واحد پرديس دانشگاهيرؤساي محترم دانشكده آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت كليك بر روي اين آيكون، در پنجره باز شده كلمه 

نموده و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي طرح در شوراي 
دانشگاه   محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي به مسئول محترم دفتر امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

  ارسال گردد.

ات تحصيلي وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنو آيكون مشاهده گردش كار:  -
 دهد.دانشجو را نمايش مي

جهت  1301به شماره توانند از گزارش  ها يا واحد پرديس دانشگاهي ميرؤساي محترم دانشكده -4
  ها و توضيحات آنها مطلع شوند.اطالع از آخرين وضعيت درخواست
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فرآيند ارسال موافقت/ثبت مخالفت با درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان  ه) 
  به وسيله مسئول محترم دفتر آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. ت آموزشيدرخواست بررسي مشكالبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك -
تواند آن مدارك را مشاهده و از آنها پرينت تهيه ضميمه كرده باشند، مسئول محترم دفتر آموزش مي

 دستور كار شوراي محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه قرار گيرد.  نمايد تا در

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

بايست با كليك بر روي اين مسئول محترم دفتر آموزش مي آيكون عدم موافقت با درخواست:  -
شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه را با درخواست دانشجو در سيستم  مخالفتآيكون، 

  ثبت نمايد. 

پس از كليك بر روي اين آيكون،  بايستميمسئول محترم دفتر آموزش  آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات  توضيح در پنجره باز شده موارد زير را در قسمت

كليك نمايد تا درخواست مربوطه براي ثبت در سيستم گلستان به كارشناسان مديريت محترم امور 
  آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد.

شوراي محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه با درخواست دانشجو به  موافقت الف:
  پرداخت هزينه يا بدون پرداخت هزينههمراه 

  موافقت با درخواست دانشجو نيمسال تحصيلي  ب: 

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي



 

13 
 

 بررسي هايدرخواست كار گردش 	وضعيتتواند در گزارش مسئول محترم دفتر آموزش مي -4
ها و توضيحات از آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

  آنها پرينت تهيه نمايد.

فرآيند ثبت موافقت درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان به وسيله كارشناس  و)
  محترم آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي -3

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي  كار:آيكون مشاهده گردش   -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

پس از كليك بر روي اين آيكون،  بايستميكارشناس محترم آموزش   آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت موافقتدر پنجره باز شده كلمه 

شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه با درخواست دانشجو در موافقت تغييرات كليك نمايد. 
  شود.سيستم ثبت مي

سرترم و آماده با كليك بر روي اين آيكون، كاربر وارد پردازش  آيكون ايجاد سرترم دانشجو:  -
  شود تا اقدامات الزم را انجام دهد.مي12340به شماره  يمسازي دانشجو جهت ثبت نام و ترم

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات: -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

 بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتتواند در گزارش كارشناس محترم آموزش مي -4
ها و توضيحات آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

 آنها را مشاهده نمايد.
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  حذف اضطراري دروس دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي
  فرآيند ثبت درخواست حذف اضطراري به وسيله دانشجويان محترم: الف) 

 21120دانشجويان محترم پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
كليك نماييد. در صفحه باز شده بر  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك 
  كليك كنيد. درخواست جديد روي عبارت آبي رنگ 

را انتخاب كنيد و سپس بر روي  درخواست حذف اضطراريجمله  نوع درخواستاز منوي -2
كليك نماييد . در مستطيل درس و كلمه ترم اولين عالمت سوال از سمت راست در جلوي كلمه 

  موجود گزينه مورد نظر را برگزينيد.

حتما داليل و نكات مورد نظر را تايپ كنيد و سپس  درخواست اولدر مستطيل جلوي عبارت -3
در پايين و  بازگشتكليك نماييد و با كليك بر روي كليد  دايجادر پايين صفحه بر روي آيكون 

  سمت چپ صفحه به محيط اصلي بازگرديد.

  در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي شود:  -4

: وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت حذف اضطراري دروس را نمايش آيكون مشاهده گردش كار  -
  مي دهد. 

مي توانند در صورت لزوم درخواست حذف اضطراري خود را دانشجويان محترم آيكون حذف:   -
  حذف نمايند.

دانشجويان محترم مي توانند در صورت لزوم درخواست حذف اضطراري خود را  آيكون اصالح:  -
  اصالح نمايند.

درخواست حذف اضطراري ثبت شده جهت تاييد استاد محترم درس به ايشان  آيكون ارسال:  -
  ارسال مي گردد.

نشجويان مي بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به ثبت درخواست خود نمايند در غير دا-5
  اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد. 

داشته باشند و تا فعال دانشجويان فقط مي توانند يك درخواست حذف اضطراري را به صورت -6
هت حذف اضطراري دروس خود ثبت درخواست ديگري جمشخص  شدن نتيجه نهايي آن اجازه 

  ندارند.
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درخواست دانشجويان بايد در چارچوب قوانين و مقررات آموزشي باشد در غير اينصورت سيستم -7
اجازه ثبت آن را نمي دهد. به طور نمونه در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، حداقل تعداد 

ر نشود. همچنين كليه دانشجويان محترم مقاطع تحصيالت واحد كمت 8واحد دانشجويان بايد از 
  تكميلي مجوز درخواست حذف دروس عملي را  ندارند. 

 مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتدانشجويان محترم مي توانند از گزارش  -8
جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست خود  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و

 استفاده كنند.

فرآيند تاييد/عدم تاييد درخواست حذف اضطراري دروس به وسيله استاد محترم  ب) 
 درس:

اساتيد محترم دروس پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
  كليك نماييد.  آموزشيدرخواست بررسي مشكالت شده و بر روي لينك  21120

  در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي شود: -2

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

اساتيد محترم مي توانند از منوي اقدام بعدي يكي از گزينه هاي زير  آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
  را انتخاب كنند:

: با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري درخواست دانشجوالف: 
  جهت انجام اصالحات به دانشجويان محترم برگشت داده مي شود. 

با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري در  پايان گردش كار:-ب
اين مرحله  به حالت غير فعال و راكد تبديل مي شود. متذكر مي شويم با اين كار در صورت نياز 

  دانشجو بايد درخواست جديدي را از ابتدا ثبت نمايد.

ت تاييد اساتيد محترم راهنما درخواست حذف اضطراري ثبت شده جه آيكون تاييد و ارسال:  -
  ارسال مي گردد.

وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت حذف اضطراري دروس را نمايش  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  مي دهد.
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اساتيد محترم دروس مي بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به تاييد/عدم تاييد درخواست  -3
  ازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد.ها نمايند در غير اينصورت سيستم اين اج

 و مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتاستاد محترم درس مي تواند از گزارش  -4
جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست ها و  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت

  توضيحات موجود در آن استفاده نمايد.

درخواست حذف اضطراري دروس به وسيله اساتيد محترم فرآيند تاييد/عدم تاييد ج) 
راهنما:

اساتيد محترم راهنما پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
  كليك نماييد.  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك  21120

  در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي شود: -2

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

اساتيد محترم راهنما مي توانند از منوي اقدام بعدي يكي از گزينه  آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
  هاي زير را انتخاب كنند:

: با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري درس تاييد استادالف: 
  جهت انجام اصالحات به استاد محترم درس برگشت داده مي شود. 

با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري در  پايان گردش كار:-ب
متذكر مي شويم با اين كار در صورت نياز  اين مرحله  به حالت غير فعال و راكد تبديل مي شود.

  دانشجو بايد درخواست جديدي را از ابتدا ثبت نمايد.

درخواست حذف اضطراري ثبت شده جهت تاييد مديران محترم گروه  آيكون تاييد و ارسال:  -
  ارسال مي گردد.

نمايش وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت حذف اضطراري دروس را  آيكون مشاهده گردش كار:  -
 مي دهد.

اساتيد محترم راهنما مي بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به تاييد/عدم تاييد درخواست  -3
  ها نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد.
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 مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتاساتيد محترم راهنما مي توانند از گزارش  -4
جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست ها  و  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و

  توضيحات آنها استفاده كنند.

فرآيند تاييد/عدم تاييد درخواست حذف اضطراري دروس به وسيله مديران محترم  د)
گروه:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي شود: -3

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  ت:آيكون مشاهده جزييا  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

مديران محترم گروه مي توانند از منوي اقدام بعدي يكي از گزينه آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
  هاي زير را انتخاب كنند:

: با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري تاييد استاد راهنماالف: 
  جهت انجام اصالحات به استاد محترم راهنما برگشت داده مي شود. 

با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري در  پايان گردش كار:-ب
متذكر مي شويم با اين كار در صورت نياز اين مرحله  به حالت غير فعال و راكد تبديل مي شود. 

  دانشجو بايد درخواست جديدي را از ابتدا ثبت نمايد.

درخواست حذف اضطراري ثبت شده جهت تاييد روساي محترم دانشكده  آيكون تاييد و ارسال:  -
  ها ارسال مي گردد.

وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت حذف اضطراري دروس را نمايش  آيكون مشاهده گردش كار:  -
 مي دهد.

مديران محترم گروه مي بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به تاييد/عدم تاييد درخواست  -4
  ها نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد.
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 مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 		وضعيتند در گزارش مديران محترم گروه مي توان -5
از آخرين وضعيت درخواست ها و توضيحات آن  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و

  مطلع شوند.

فرآيند تاييد/عدم تاييد درخواست حذف اضطراري دروس به وسيله روساي محترم ه) 
 دانشكده ها:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  مليات چهار آيكون زير مشاهده مي شود:در ستون ع -3

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

روساي محترم دانشكده ها مي توانند از منوي اقدام بعدي يكي از آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
  هاي زير را انتخاب كنند: گزينه

: با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري جهت تاييد مدير گروهالف: 
  انجام اصالحات به مدير محترم گروه مربوطه برگشت داده مي شود. 

با انتخاب اين گزينه و تايپ توضيحات الزم ، درخواست حذف اضطراري در  پايان گردش كار:-ب
اين مرحله  به حالت غير فعال و راكد تبديل مي شود. متذكر مي شويم با اين كار در صورت نياز 

  دانشجو بايد درخواست جديدي را از ابتدا ثبت نمايد.

با انتخاب اين گزينه، در پردازش اطالعات جامع دانشجو و در ستون مربوط  آيكون تاييد و ارسال:  -
  در جلوي درس مورد نظر ثبت مي شود.  به وضع نمره ، عبارت حذف اضطراري

وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت حذف اضطراري دروس را نمايش  آيكون مشاهده گردش كار:  -
 مي دهد.

در محدوده زماني اعالم شده اقدام به تاييد/عدم تاييد روساي محترم دانشكده ها مي بايست  -4
  درخواست ها نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد.



 

19 
 

 بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتروساي محترم دانشكده ها مي توانند در گزارش  -5
از آخرين وضعيت درخواست ها و توضيحات  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

 آن مطلع شوند.
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 حذف ترم و مرخصي تحصيلي دانشجويان 

  فرآيند ثبت درخواست حذف ترم/مرخصي تحصيلي به وسيله دانشجويان محترم:  الف)

 21120دانشجويان محترم پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
كليك نماييد. در صفحه باز شده بر  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك 
  كليك كنيد. درخواست جديد روي عبارت آبي رنگ 

را انتخاب كنيد و سپس بر روي عالمت سوال در جلوي  مورد نظرعبارت  نوع درخواستاز منوي -2
  كليك نماييد. در مستطيل موجود گزينه مورد نظر را برگزينيد.ترم كلمه 

حتما داليل و نكات مورد نظر را تايپ كنيد و سپس  درخواست اولدر مستطيل جلوي عبارت -3
در پايين و  بازگشتكليد  كليك نماييد و با كليك بر روي ايجاددر پايين صفحه بر روي آيكون 

  سمت چپ صفحه به محيط اصلي بازگرديد.

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود:  -4

پس از كليك بر روي اين آيكون ، در صفحه باز شده دو رديف وجود دارد  : آيكون ارسال مدارك  -
اين كلمه، به كاربر اجازه  مشاهده مي شود. با كليك بر روي ارسالكه در هر رديف كلمه آبي رنگ 

و نوع  "كيلو بايت  250"فايل انتخابي حداكثر  حجمدر   داده مي شود كه مدارك مورد نياز را
  .ارسال نمايد"JPG, .JPEG, .PDF." فايل

: وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي آيكون مشاهده گردش كار  -
  دهد. دانشجو را نمايش مي

توانند در صورت لزوم درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي دانشجويان محترم ميآيكون حذف:   -
  خود را حذف نمايند.

توانند در صورت لزوم درخواست حذف ترم / مرخصي دانشجويان محترم مي آيكون اصالح:  -
  تحصيلي خود را اصالح نمايند.

ت شده جهت اظهار نظر استاد محترم درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي ثب آيكون ارسال:  -
  گردد.راهنما به ايشان ارسال مي

دانشجويان مي بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به ثبت درخواست خود نمايند در غير -5
  اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد. 
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داشته فعال دانشجويان فقط مي توانند يك درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي را به صورت -6
باشند و تا مشخص  شدن نتيجه نهايي آن اجازه ثبت درخواست ديگري جهت حذف ترم / مرخصي 

  تحصيلي ندارند .

سيستم درخواست دانشجويان بايد در چارچوب قوانين و مقررات آموزشي باشد در غير اينصورت -7
  دهد. اجازه ثبت آن را نمي

 مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتدانشجويان محترم مي توانند از گزارش  -8
جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست خود  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و

استفاده كنند. همچنين نظرنهايي شوراي محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه در مورد 
قابل پيگيري و مشاهده  12310به شماره  اطالعات جامع دانشجودرخواست دانشجو در پردازش 

 است.

ي تحصيلي دروس به وسيله استاد فرآيند تاييد/عودت  درخواست حذف ترم / مرخص ب) 
محترم راهنما:

اساتيد محترم راهنما پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
  كليك نماييد.  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك  21120

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود: -2

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك  -
  ضميمه كرده باشند، اساتيد محترم راهنما مي توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره  نمايند. 

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  شي دانشجوآموز

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در اساتيد محترم راهنما مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام توضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به ايشان 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون، در پنجره اساتيد محترم راهنما مي آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت باز شده كلمه 

  تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظرمدير محترم گروه ارسال گردد.
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وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي  يكون مشاهده گردش كار:آ  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

ها بايست در محدوده زماني اعالم شده نظر خود را در مورد درخواستاساتيد محترم راهنما مي -3
  دهد.ثبت نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي

 و مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتتواند از گزارش استاد محترم راهنما مي -4
ها و توضيحات جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت

  موجود در آن استفاده نمايد.

وسيله مديران فرآيند تاييد/عودت  درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي به  ج)
  محترم گروه:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. يدرخواست بررسي مشكالت آموزشبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك  -
  ضميمه كرده باشند، مديران محترم گروه مي توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره  نمايند. 

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  جزييات:آيكون مشاهده   -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در مديران محترم گروه مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
پس درخواست دانشجو را جهت انجام تايپ نموده و ستوضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به اساتيد محترم راهنما 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون ، در پنجره مديران محترم گروه مي آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت باز شده كلمه 

ليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظر روساي محترم دانشكده مربوطه ارسال تغييرات ك
  گردد.
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وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دانشجو را نمايش مي دهد.

ها ثبت مورد درخواستبايست در محدوده زماني اعالم شده نظر خود را در مديران محترم گروه مي -4
  دهد.نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي

 مسائل بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتتوانند از گزارش مديران محترم گروه مي -5
ها  و جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و

  توضيحات آنها استفاده كنند.

فرآيند تاييد/عودت  درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي به وسيله روساي محترم د) 
 دانشكده ها:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
تا تمام درخواستها در لينكهاي  سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود: -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك  -
  توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره  نمايند. ها ميضميمه كرده باشند، روساي محترم دانشكده

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830 به شماره آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، ها ميروساي محترم دانشكده آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت توضيح در پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتانجام اصالحات به مديران محترم گروه 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون ، در مي هاروساي محترم دانشكده تاييد و ارسال: آيكون  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت پنجره باز شده كلمه 

اعمال تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي طرح در شوراي محترم آموزشي و تحصيالت 
  دانشگاه  ارسال گردد. به مسئول محترم دفتر امور آموزشي و تحصيالت تكميلي تكميلي
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وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
 دهد.دانشجو را نمايش مي

درخواست بايست در محدوده زماني اعالم شده نظر خود را در مورد ها ميروساي محترم دانشكده -4
  ها ثبت نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر به آنها نمي دهد.

 بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتتوانند در گزارش ها ميروساي محترم دانشكده -5
از آخرين وضعيت درخواست ها و توضيحات  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

  آن مطلع شوند.

فرآيند ارسال موافقت/ثبت عدم موافقت با درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي به  ه)
  وسيله مسئول محترم دفتر آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود: -3

كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  با :آيكون ارسال مدارك -
ضميمه كرده باشند، مسئول محترم دفتر آموزش مي تواند آن مدارك را مشاهده و از آنها پرينت تهيه 

 نمايد تا در دستور كار شوراي محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه قرار گيرد. 

در  بدون احتساب سنواتو  احتساب سنوات بارد تعيين عبارت تصميم گيري در مونكته مهم: 
  درخواست دانشجويان محترم برعهده شوراي محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد. 

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  قابل مشاهده مي باشد.  16830به شماره  آموزشي دانشجو

مسئول محترم دفتر آموزش مي بايست با كليك بر روي اين آيكون ،  آيكون اختتام درخواست:  -
شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه را با درخواست دانشجو در سيستم ثبت  عدم موافقت

  نمايد. 
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از كليك بر روي اين آيكون  مسئول محترم دفتر آموزش مي بايست پس آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات  توضيح ، در پنجره باز شده موارد زير را در قسمت

كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي ثبت در سيستم گلستان به كارشناسان مديريت محترم امور 
  آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد.

شوراي محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه با درخواست دانشجويان  موافقت الف:
  محترم

  موافقت با درخواست دانشجويان محترم نيمسال تحصيلي  ب: 

  در درخواست دانشجويان محترم بدون احتساب سنواتو  احتساب سنوات باج: 

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

 بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتتواند در گزارش مسئول محترم دفتر آموزش مي -4
از آخرين وضعيت درخواست ها و توضيحات  1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

 آنها پرينت تهيه نمايد.

فرآيند ثبت موافقت درخواست حذف ترم / مرخصي تحصيلي به وسيله كارشناس  و) 
  محترم آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات چهار آيكون زير مشاهده مي -3

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت حذف ترم / مرخصي تحصيلي  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.دانشجو را نمايش مي

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون ، كارشناس محترم آموزش مي  آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت موافقتدر پنجره باز شده كلمه 

  شود.تغييرات كليك نمايند. با اين درخواست دانشجو در سيستم ثبت مي
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ين آيكون، كاربر وارد پردازش اصالح نمره با كليك بر روي ا آيكون اصالح نمره و درس دانشجو:  -
  مي شود تا اقدامات الزم را انجام دهد.10720و درس دانشجو به شماره 

با كليك بر روي اين آيكون، كاربر وارد پردازش وضعيت و  آيكون وضعيت و نوع ترم دانشجو:  -
  مي شود تا اقدامات الزم را انجام دهد.10890نوع ترم دانشجو به شماره 

 بررسي هاي درخواست كار گردش 	وضعيتكارشناس محترم آموزش مي تواند در گزارش  -4
ها و توضيحات آخرين وضعيت درخواست 1301به شماره دانشجو  آموزشي مشكالت و مسائل

 آنها را مشاهده نمايد.
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 زيرسيستم تسويه حساب دانشجويي

 الف) گزارش مختصري از مراحل آماده سازي:

اطالعات پرسنلي كليه كارمندان مرتبط با زيرسيستم تسويه حساب دانشجوئي جمع آوري و -1
 در سيستم گلستان تعريف شده است.

در قسمت تسويه حساب دانشجوئي كليه امكانات سيستم در اختيار كارمندان مرتبط و -2
 دانشجويان قرار گرفته و محدوده دسترسي آنها تعريف شده است.

ات وموضوعات مرتبط با تسويه حساب دانشجويي به طور كامل در سيستم گلستان كليه  ادار-3
 تعريف شده است.

قوانين كلي تسويه حساب و قوانين مرتبط با هرنظام آموزشي در سيستم گلستان تعريف شده -4
 است.

 ب)تسويه حساب دانشجويي:

 :فرآيند تسويه حساب توسط دانشجويان محترم 

 محترم دانشكده مراجعه و كارت دانشجوئي خود را تحويل مي نمايد.دانشجو به كارشناس -1

مشاهده موارد تسويه حساب "دانشجو پس از ورود به قسمت اصالح آدرس در پردازش -2
، شماره دانشجوئي خود را وارد نموده و بر روي كليد 12230به شماره  "جهت ابطال كارت

ير اطالعات خود را ويراش كند و در ادامه جستجو كليك نمايد. سپس در صورت لزوم آدرس وسا
را انتخاب نموده و بر روي كليد  بله كلمه "آدرس مورد تاييد است" مي بايست ازجلوي عبارت

اعمال تغييرات كليك نمايد. بعد از انجام اين عمليات سيستم مجوز اصالح مجدد را به كاربران 
 نخواهد داد.

 "تسويه حسابهاي مورد نياز هر دانشجو"گزارش دانشجويان محترم مي توانند از طريق -3
  ، از وضعيت تسويه حساب خود و ساير اطالعات ادارات مرتبط مطلع گردند.522به شماره 
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 :فرآيند تسويه حساب توسط كارشناس محترم آموزش دانشكده مرتبط 

 مشاهده موارد تسويه حساب"كارشناس محترم آموزش دانشكده پس از ورود به پردازش -1
، يكي از عبارتهاي مرتبط با دانشجو را براي دليل ابطال 12230به شماره  "جهت ابطال كارت

 كارت انتخاب كرده و سپس بر روي آيكون ابطال كارت كليك نمايد. 

تغيير داده  خيركلمه  "كارت باطل شود ،در صورت بدهي شهريه"ضمناً در جلوي عبارت 
  نشود.

مشاهده موارد تسويه حساب "دانشجوياني مي توانند از قسمت اصالح آدرس در پردازش 
نسبت به اصالح و تاييد آدرس و تلفن خود اقدام  12230به شماره  "جهت ابطال كارت

كنند كه پيش از آن عمليات ابطال كارت توسط كارشناس محترم آموزش دانشكده براي آنها 
 .صورت پذيرد

شوراي آموزشي و تحصيالت  01/02/1394صوبه مورخ سه شنبه طبق منكته مهم: 
 كثراحد آن، از بعدو  1392 همهر ما ورودي شدار شناسيركا ننشجويادا ، تكميلي دانشگاه

 لساار هند (د منجاا را دخو باـحس تسويه يندافر ميبايست عفاد يخرتا از پس هما شش
است در صورت عدم رعايت اين مصوبه بنابراين الزم . ه)نشگادا زشموآ اداره به هندوپر

 به وسيله آنها از ابطال كارت اين نوع دانشجويان جدا خودداري گردد.

اعالم تسويه بدهي يا مراجعه "كارشناس محترم آموزش دانشكده پس از ورود به پردازش -2
مي بايست ابتدا شماره دانشجوي مورد نظر را جستجو نموده و با  12250به شماره  "دانشجو

 تسويه شدهآن را به  وضعيت تسويهاز ستون عدم تسويه  ك بر روي عبارت قرمز رنگكلي
در مستطيل روبروي اين دو عبارت مي  دليلو  مقدار/ مبلغتغيير دهد. در صورت لزوم به ثبت 

 مقدار/ مبلغدرپايين صفحه،  شماره رديفهاي موجودبايست پس از كليك بر روي هر كدام از 
 را در مستطيل تايپ و بر روي كليد اصالح كليك نماييد.  دليلو 

آموزش دانشكده پس از ورود به قسمت اصالح آدرس در پردازش مشاهده   كارشناس محترم-3
، براي دانشجوياني كه عمليات تاييد  12230موارد تسويه حساب جهت ابطال كارت به شماره 

شما دسترسي الزم جهت تغيير "ند، پيغام انجام داده ا  آدرس خود را به طور صحيح و كامل
از ستون  1006را مشاهده ميكند. سپس در رديف مربوط به كد  "آدرس پس از تاييد را نداريد

 تغيير دهيد.تسويه شده را به  عدم تسويه عبارت قرمز رنگ   وضعيت تسويه
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مالي و اداري  كارشناس محترم آموزش دانشكده ميتواند به گزارش هاي متنوع موجود در منوي-4
 تسويه حساب دانشجويان / گزارشهاي تسويه حساب در صورت لزوم استفاده نمايد. /

 
 :فرآيند تسويه حساب توسط كارمندان محترم مرتبط 

به   اعالم تسويه بدهي يا مراجعه دانشجوكارمندان محترم مرتبط پس از ورود به پردازش -1
ورد نظر را جستجو نموده و با كليك بر روي مي بايست ابتدا شماره دانشجوي م 12250شماره

تغيير دهند. در  تسويه شدهآن را به   وضعيت تسويهاز ستون  عدم تسويهعبارت قرمز رنگ 
در مستطيل روبروي اين دو عبارت مي بايست پس از  دليلو  مقدار/ مبلغصورت لزوم به ثبت 

را در  دليلو  مقدار/ مبلغدرپايين صفحه،  شماره رديفهاي موجودكليك بر روي هر كدام از 
 مستطيل تايپ و بر روي كليد اصالح كليك نماييد. 

كارمندان محترم مرتبط مي توانند به گزارش هاي متنوع موجود در منوي مالي و اداري / -2
 تسويه حساب دانشجويان / گزارشهاي تسويه حساب، در صورت لزوم استفاده نمايند.

ه كاربري و گذرواژه به صورت حضوري به اداره آموزش دانشگاه مراجعه جهت گرفتن شناس-3
 فرماييد.
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هاي دانشجويان جهت طرح در كميسيون موارد درخواست
  خاص دانشگاه

  فرآيند ثبت درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله دانشجويان محترم: الف) 

 21120دانشجويان محترم پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
كليك نماييد. در صفحه باز شده بر  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك 
  كليك كنيد. درخواست جديد روي عبارت آبي رنگ 

و سپس بر روي عالمت سوال در جلوي را انتخاب كنيد  مورد نظرجمله  نوع درخواستاز منوي -2
  كليك نماييد. در مستطيل موجود گزينه مورد نظر را برگزينيد.ترم كلمه 

حتما داليل و نكات مورد نظر را تايپ كنيد و سپس  درخواست اولدر مستطيل جلوي عبارت -3
پايين و در  بازگشتكليك نماييد و با كليك بر روي كليد  ايجاددر پايين صفحه بر روي آيكون 

  سمت چپ صفحه به محيط اصلي بازگرديد.

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود:  -4

پس از كليك بر روي اين آيكون ، در صفحه باز شده دو رديف وجود دارد  : آيكون ارسال مدارك  -
كاربر اجازه شود. با كليك بر روي اين كلمه، به مشاهده مي ارسالكه در هر رديف كلمه آبي رنگ 

و نوع  "كيلو بايت  250"فايل انتخابي حداكثر  حجمدر   شود كه مدارك مورد نياز راداده مي
  .ارسال نمايد"JPG, .JPEG, .PDF." فايل

: وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست كميسيون موارد خاص آيكون مشاهده گردش كار  -
  دهد. دانشجو را نمايش مي

توانند در صورت لزوم درخواست كميسيون موارد خاص خود جويان محترم ميدانشآيكون حذف:   -
  را حذف نمايند.

توانند در صورت لزوم درخواست كميسيون موارد خاص خود دانشجويان محترم مي آيكون اصالح:  -
  را اصالح نمايند.

درخواست كميسيون موارد خاص ثبت شده جهت اظهار نظر استاد محترم راهنما  آيكون ارسال:  -
  گردد.به ايشان ارسال مي
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توانند در مواقع لزوم اقدام به ثبت درخواست خود نمايند و سيستم هيچ دانشجويان محترم مي -5
  گونه محدوديت زماني ندارد. 

داشته باشند فعال د خاص را به صورت توانند يك درخواست كميسيون مواردانشجويان فقط مي -6
و تا مشخص  شدن نتيجه نهايي آن اجازه ثبت درخواست ديگري جهت كميسيون موارد خاص دانشگاه 

  ندارند. 

جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست   1301به شماره توانند از گزارش  دانشجويان محترم مي -7
   خود استفاده كنند. 

درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله استاد راهنما:تاييد/عودت فرآيند ب)   

اساتيد محترم راهنما پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
  كليك نماييد.  درخواست بررسي مشكالت آموزشيشده و بر روي لينك  21120

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -2

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :ارسال مداركآيكون  -
  توانند آن مدارك را مشاهده و يا ذخيره  نمايند. ضميمه كرده باشند، اساتيد محترم راهنما مي

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در اساتيد محترم راهنما مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام توضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به ايشان 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون، در پنجره اساتيد محترم راهنما مي و ارسال: آيكون تاييد  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت باز شده كلمه 

  تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظرمدير محترم گروه ارسال گردد.

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص دانشجو را  گردش كار: آيكون مشاهده  -
  دهد.نمايش مي

جهت   1395و  1310و  1301به شماره هاي موجود  تواند از گزارشاستاد محترم راهنما مي -3
  ها و توضيحات موجود در آن استفاده نمايد.اطالع از آخرين وضعيت درخواست
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  درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله مديران محترم گروه: فرآيند تاييد/عودت   ج)

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي شود: -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك  -
  ا ذخيره  نمايند. توانند آن مدارك را مشاهده و يضميمه كرده باشند، مديران محترم گروه مي

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس از كليك بر روي اين آيكون، در مديران محترم گروه مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام توضيح پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتاصالحات به اساتيد محترم راهنما 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون، در پنجره مديران محترم گروه مي آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت باز شده كلمه 

يا واحد   تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي اظهار نظر روساي محترم دانشكده مربوطه
  پرديس دانشگاهي ارسال گردد.

دانشجو را  وضعيت ،توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.نمايش مي

جهت  1395و  1310و  1301به شماره هاي موجود توانند از گزارشمديران محترم گروه مي -4
  ها  و توضيحات آنها استفاده كنند.اطالع از آخرين وضعيت درخواست
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موارد خاص به وسيله روساي محترم فرآيند تاييد/عودت  درخواست كميسيون  د) 
دانشكده ها يا واحد پرديس دانشگاهي:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

با كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را  :آيكون ارسال مدارك -
توانند آن مدارك را يا واحد پرديس دانشگاهي مي هاضميمه كرده باشند، روساي محترم دانشكده

  مشاهده و يا ذخيره  نمايند. 

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

توانند پس ها يا واحد پرديس دانشگاهي ميروساي محترم دانشكده آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس توضيح از كليك بر روي اين آيكون، در پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

  دهند. عودتدرخواست دانشجو را جهت انجام اصالحات به مديران محترم گروه 

بايست پس از مي ها يا واحد پرديس دانشگاهيروساي محترم دانشكده آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ  توضيح را در قسمت مخالفتو يا موافقت كليك بر روي اين آيكون، در پنجره باز شده كلمه 

نموده و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات كليك نمايند تا درخواست مربوطه براي طرح در كميسيون 
  موارد خاص به كارشناس دفتر كميسيون موارد خاص دانشگاه  ارسال گردد.

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص دانشجو را  كون مشاهده گردش كار:آي  -
  دهد.نمايش مي

به شماره توانند از گزارش هاي موجود ها يا واحد پرديس دانشگاهي ميروساي محترم دانشكده -4
  ها و توضيحات آن مطلع شوند.جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست 1395و  1310و  1301
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فرآيند ارسال/عودت  درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله كارشناس محترم  ه) 
  دفتر كميسيون موارد خاص و ثبت راي كميسيون

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

 مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات شش آيكون زير مشاهده مي -3

ا كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را ب :آيكون ارسال مدارك  -
تواند آن مدارك را مشاهده و ضميمه كرده باشند، كارشناس محترم دفتر كميسيون موارد خاص مي

  يا ذخيره  نمايد. 

درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  دانشجوآموزشي 

تواند پس از كليك بر روي كارشناس دفتر كميسيون موارد خاص مي آيكون عدم تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس درخواست دانشجو توضيح اين آيكون، در پنجره باز شده داليل خود را در قسمت 

دهد. از منوي  عودت ها يا واحد پرديس دانشگاهيشكدهرا جهت انجام اصالحات به روساي محترم دان
(مربوط به تاييد رئيس دانشكده هاي تواند يكي از عبارتكاربر مي اقدام بعدي،جلوي عبارت 

(مربوط به دانشجويان پرديس) را جهت  تاييد واحد پرديس دانشگاهيدانشجويان غير پرديس) يا 
  عودت درخواست دانشجو انتخاب كند.

بايست پس از كليك بر روي كارشناس دفتر كميسيون موارد خاص مي آيكون تاييد و ارسال:  -
را توضيحات و راي كميسيون محترم موارد خاص  اين آيكون، در پنجره باز شده به طور مختصر

تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات كليك نمايد تا درخواست مربوطه براي اجرا به دفتر 
  ت محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد.مديري

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص دانشجو را  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.نمايش مي

به شرح ذيل توسط كاربر  بند الفبايست ابتدا قبل از استفاده از اين آيكون ميآيكون اصالح:  -
  انجام پذيرد:



 

35 
 

وارد اين پردازش   17010: ابتدا از طريق مسير آموزش/شورا/جلسات شورا و كميسيون به شماره الف
عبارت مورد نظر را انتخاب و بر روي كليد جستجو كليك كنيد. بر روي  نوع شوراشده و از منوي 
 جلسه را تكميل شمارهو  تاريخكليك كنيد. در پنجره باز شده  ايجاد جلسه جديدعبارت آبي رنگ 

كليك  انتخاببر روي كلمه آبي رنگ تعداد اعضاء  و بر روي كليد ايجاد كليك كنيد. در ستون
كليك نماييد. در پنجره باز  ايجاد عضو جديدروي عبارت آبي رنگ در صفحه باز شده بر   كنيد.

شده اعضاء و سمت آنها را به همراه وضعيت حضور آنها انتخاب و بر روي كليد ايجاد كليك نماييد و 
  در پايين و سمت چپ صفحه به محيط اصلي بازگرديد. بازگشتسپس با كليك بر روي كليد 

وضعيت عبارت  در پيشخوان خدمت، از منوي جلوي آيكون اصالحب: پس از كليك بر روي 
بر روي عالمت سوال در  مشخصات رايرا انتخاب كنيد. در جدول  صدور رايعبارت  درخواست

سمت چپ و باالي جدول كليك نماييد. در پنجره باز شده رديف مورد نظر را انتخاب و بر روي آن 
ايپ نظر كميسيون محترم موارد خاص را مختصر و مفيد ت مي بايستشرح  كليك كنيد. در قسمت 

مشاهده توسط و از منوي جلوي عبارت  قفلكلمه  وضعيت رايكنيد و از منوي جلوي عبارت 
  در پايين صفحه كليك نماييد. اصالحرا انتخاب و بر روي كليد قابل مشاهده عبارت  دانشجو

توان براي توضيح بيشتر در مورد راي مي 6تا  1كالس در صورت نياز از منوي جلوي عبارت  تذكر:
  ون و اطالع رساني بهتر جهت اقدامات در مراحل بعدي استفاده نمود.  كميسي

و  1301به شماره  كارشناس محترم دفتر كميسيون موارد خاص مي تواند از گزارش هاي موجود  -4
  جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست ها و توضيحات آن استفاده كند. 1395و  1310

فرآيند ارسال موافقت/ثبت عدم موافقت با درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله  و)
  مسئول محترم دفتر آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات پنج آيكون زير مشاهده مي -3

ا كليك بر روي اين آيكون، در صورتي كه دانشجويان محترم مداركي را ب :آيكون ارسال مدارك -
 تواند آن مدارك را مشاهده يا ذخيره نمايد.ضميمه كرده باشند، مسئول محترم دفتر آموزش مي
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درخواست بررسي مسائل و مشكالت از طريق اين آيكون پردازش  آيكون مشاهده جزييات:  -
  باشد. قابل مشاهده مي 16830به شماره  آموزشي دانشجو

بايست با كليك بر روي اين آيكون، مسئول محترم دفتر آموزش مي آيكون اختتام درخواست:  -
كميسيون محترم موارد خاص دانشگاه را با درخواست دانشجو در سيستم ثبت نمايد.  عدم موافقت

  رسد. اين درخواست دانشجو در سيستم به پايان مي گردش كاربا اين عمل 

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون، مسئول محترم دفتر آموزش مي آيكون تاييد و ارسال:  -
را تايپ نموده توضيحات و راي كميسيون محترم موارد خاص  در پنجره باز شده به طور مختصر

و سپس بر روي كليد اعمال تغييرات كليك نمايد تا درخواست مربوطه براي ثبت در سيستم گلستان 
  كارشناسان محترم مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد.به 

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص دانشجو را  آيكون مشاهده گردش كار:  -
  دهد.نمايش مي

 1395و  1310و  1301به شماره  تواند از گزارش هاي موجود مسئول محترم دفتر آموزش مي -4
ها و توضيحات آنها استفاده و در صورت لزوم پرينت تهيه جهت اطالع از آخرين وضعيت درخواست

  نمايد.

فرآيند ثبت موافقت درخواست كميسيون موارد خاص به وسيله كارشناس محترم   ي)
آموزش:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

  مرتبط قرار گيرد.

  كليك نماييد. درخواست بررسي مشكالت آموزشيبر روي لينك  -2

  شود:در ستون عمليات سه آيكون زير مشاهده مي -3

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت كميسيون موارد خاص دانشجو را  ر:آيكون مشاهده گردش كا  -
  دهد.نمايش مي

بايست پس از كليك بر روي اين آيكون ، كارشناس محترم آموزش مي  آيكون تاييد و ارسال:  -
تايپ نموده و سپس بر روي كليد اعمال  توضيح را در قسمت موافقتدر پنجره باز شده كلمه 

  رسد.اين درخواست دانشجو در سيستم به پايان مي گردش كارتغييرات كليك نمايد. با اين عمل 
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بايست از طريق پردازش هاي مورد نياز راي كميسيون محترم كارشناس محترم آموزش مي تذكر:
  ت نمايد.موارد خاص را براي دانشجو در سيستم نرم افزار گلستان ثب

جهت  1395و  1310و  1301به شماره  تواند از گزارش هاي موجود كارشناس محترم آموزش مي -4
 ها و توضيحات آنها استفاده و در صورت نياز پرينت تهيه نمايد.اطالع از آخرين وضعيت درخواست
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  دانشجويان (وام و ...)رفاهيمربوط به امور ثبت اطالعات 
  

  
  
  

  

  

  

امور رفاهي با دسترسي خود وارد سيستم گلستان شده و از طريق پردازش اطالعات پيش نياز  -1

، از قسمت بدهي و تعهدات دانشجو، گزينه هاي ساير 10690خاتمه تحصيالت دانشجو  به شماره 

  بدهي ها (جمع كل مبلغ بدهي رفاهي دانشجو شامل وام، خوابگاه و ... به ريال)، شماره دفترچه قسط

و تاريخ آخرين قسط را تكميل نمايد. صدور گواهي موقت به وسيله امور آموزشي و تحصيالت تكميلي 

 منوط به انجام عمليات فوق است. 

براي دانشجوياني كه مدتي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها گذشته باشد و در هنگام مراجعه براي  -2

ه است، امور رفاهي مي بايست از پردازش اطالعات صدور گواهي موقت اقساط وام ايشان به پايان رسيد

، از قسمت بدهي و تعهدات دانشجو، در مستطيل 10690پيش نياز خاتمه تحصيالت دانشجو  به شماره 

جلوي گزينه  ساير بدهي ها  عدد صفر را وارد نموده و اگر در مستطيل جلوي ساير گزينه هاي اين 

  حذف نمايد و عددي در آن نوشته نشود. قسمت عددي درج گرديده است بايد آن را 

شايان ذكر است كه براي دانشجوياني كه هيچگونه بدهي به آن اداره نداشته يا وامي دريافت نكرده 

ند، فرآيند مذكور قابل اجرا است. در ادامه امور آموزشي و تحصيالت تكميلي مي تواند اقدام به صدور ا

  مايد.گواهي موقت پايان تحصيالت دانشجويان ن

اقدامات الزم را  2در هنگام صدور دانشنامه نيز آن اداره محترم مي بايست طبق توضيحات بند  -3

  انجام دهد.
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تأييد ثبت نام مقدماتي دانشجويان توسط اساتيد محترم 
 مشاور

  روش اول: تائيد يا عدم تائيد ثبت نام مقدماتي بدون تغيير در دروس انتخابي دانشجو:
  كنيد. كليك ثبت نامپس از وارد شدن به محيط اتوماسيون آموزشي گلستان روي گزينه -1
ـــپس روي گزينه  عمليات ثبت نام مقدماتيمكان نما را روي گزينه -2 تائيد ثبت نام و س

 برده و كليك نمائيد. مقدماتي دانشجو توسط استاد راهنما
ــتجوروي گزينه -3 ـــامي تمامي  جس ـــفحه كليك كنيد . پس از كليك كردن اس در پائين ص

 دانشجويان تحت مشاوره جنابعالي روي صفحه ظاهر خواهند شد. 
شد، با كليك كردن روي -4 شركت نموده با شجو در ثبت نام مقدماتي  صورتي كه دان شماره در 

 ، شما مي توانيد ليست دروس انتخابي او را مشاهده نمائيد.   دانشجويي
ــتن صــفحه باز شــده دروس انتخابي دانشــجو، با يك بار كليك كردن روي جمله -5 پس از بس

مجدداً كليك كنيد عبارت   تائيدخواهد شد. اگر روي كلمه  تائيدثبت نام  دانشجو  بررسي نشده
 در مقابل نام دانشجو ظاهر خواهد شد. عدم تائيد

  
  همراه با ويرايش دروس انتخابي :روش دوم: تائيد يا عدم تائيد ثبت نام مقدماتي 

 كنيد. كليك ثبت نامپس از وارد شدن به محيط اتوماسيون آموزشي گلستان روي گزينه -1
سپس روي گزينه  عمليات ثبت نام مقدماتيكرسر را روي گزينه -2  ثبت نام مقدماتي و 

 برده و كليك نمائيد.
كليك كرده  انتخاب دانشـــجوبرروي آيكون پس از باز شـــدن صـــفحه ثبت نام مقدماتي، -3

وسپس بااستفاده از ليست دانشجويان تحت مشاوره، شماره يكي از دانشجويان تحت مشاوره 
شجو تايپ و روي كلمه  شماره دان شجو  تأييد خودرا درخانه  صورتي كه دان كليك كنيد.  در 

شجو قابل رؤيت ودر  شده توسط دان شد دروس اخذ  شركت كرده با غير در ثبت نام مقدماتي 
 اين صورت اطالعاتي مشاهده نمي شود.

صفحه گزينه  -4 ضعيت تأييددرباالي  سمتي ازآن  و ست كه ق شده ا شخص  بارنگ قرمز م
مربوط به دانشجو (تأييد ، عدم تأييد ) وقسمتي ديگرمربوط به استاد مشاور ( بررسي نشده ، 

 عدم تأييد، تأييد) است.
شجو ميبايست ثبت نام مقدماتي خود را-5 شجو به داليلي ثبت  دان شد، اگر دان تائيد نموده با

ــورت موافقت  مي ــاور در ص ــتاد مش ــد، اس تواند از طرف نام مقدماتي خودرا تأييد نكرده باش
 دانشجو گزينه عدم تأييد را به تأييد تبديل نمايد. 
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واند تهمانند روش اول مي مشاورهاي مقدماتي تائيد شده توسط دانشجو،  استاد براي ثبت نام -6
دروس انتخابي دانشجو اقدام  عدم تأييديا  تأييدنسبت به  وضعيت تأييد استاداز طريق  منوي 

 نمايد.
بخواهد دردروس اخذ شده توسط دانشجو درثبت نام مقدماتي عمل  مشاوردرصورتي كه استاد  

يست ابتدا ويرايش را انجام دهد و دروسي را به برنامه دانشجو اضافه و يا از آن حذف نمايد ميبا
و در داخل بلوك قرار دهد. سپس در پائين صفحه   عدم تأييدرادر حالت  تأييد دانشجووضعيت 

با انتخاب دانشكده ، گروه آموزشي و مقطــع ارائه دهنده درس و با  جستجو در دروس ارائه شده
ليست دروس قابل اخذ توسط دانشجو را  مشاهده دروس ارائه شدهكليك كردن روي گزينه 

مشاهده نمايد. جهت انتقـــال درس از جدول پايين ( ليست دروس ارائه شده)  به جدول باال 
اعمال (دروس در دست ثبت نام) ميبايست ابتدا روي درس مورد نظر و سپس  برروي كليد 

ي شود. براي حذف يك كليك كنيد. بدين ترتيب درس مربوط دربرنامه دانشجو ثبت م تغييرات
درس از دروس انتخابي دانشجو ، شما ميبايست در جدول دروس در دست ثبت نام و در ستون 

ال مدرخواست روي عالمت فلش رو به پائين كليك كنيد. با انتخاب كلمه حذف و زدن كليد اع
رايش تغييرات درس مورد نظر شما از ليست دروس دانشجو حذف خواهد شد . در پايان مرحله وي

  واستاد مشاور ميبايست اجرا گردد. عمليات تأييد دانشجو
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راهنماي ورود نمرات در سيستم گلستان و قفل آن توسط 
 اساتيد محترم

اين راهنما به منظور آشنائي اساتيد محترم با نحوه وارد كردن نمرات ، تهيه گزارش مورد نظر و قفل 
  نمرات تهيه شده و نكات مهمي كه بايد در اين فرايند در نظر گرفته شود را يادآوري مي نمايد. 

  طريقه وارد كردن نمرات  الف) 
پس از فعال كردن سيستم جامع گلستان و ورود به سيستم از طريق وارد كردن نام عبور و 

ثبت و تائيد نمره   استاد  آموزشكلمه عبور ، با استفاده از مكان نما به ترتيب به  منوي 
رفته و روي آن كليك كنيد. با كليك كردن  12700به شماره  ليست نمره استاد)( ياندانشجو
   باز مي شود .  ليست نمرهصفحه 

عدد نيمسال تحصيلي مورد نظر وجود دارد.در صورتي ،  ترمعبارت در صفحه باز شده در مقابل -1
شد  سمت خالي با ساكه اين ق شما در آن قرار ندارد، يا نيم با كليك كردن بر مي توانيد ل مورد نظر 

  يمسال مورد نظر را انتخاب كنيد. ن ؟روي عالمت 

يد. پنجره اي كليك كن درس شماره و گروهمقابل گزينه از سمت راست، عالمت ؟  اولين رويبر  -2
  شما باز خواهد شد. شامل تمام دروس نيمسال تحصيلي انتخابي 

  روي عنوان درسي كه قصد ثبت نمرات آن را داريد كليك كنيد.  -3

در پايين و سمت راست كليك كنيد، تا ليست دانشجويان درس به ترتيب  جستجو روي گزينه -4
  نام خانوادگي و نام ظاهر شود. 

ـ اكنون شما مي توانيد با انتقال مكان نما در مقابل نام هر دانشجو نسبت به ثبت نمره در ستون 5
مختلف از جمله حذف  نمره اقدام نمائيد . توجه داشته باشيد كه براي تعدادي از دانشجويان به داليل

  اضطراري و ... امكان ورود نمره وجود ندارد و دليل آن در ستون توضيحات بيان شده است . 

ـ در صورتي كه اسامي دانشجويان گروه درسي شما فقط در يك صفحه ظاهر شده باشد، پس از 6
در بيش از  كليك كنيد . اما اگر دانشجويان يك كالس اعمال تغييراتتكميل نمرات روي گزينه 

اعمال تغييرات و يك صفحه وارد شده است،  پس از تكميل نمرات هر صفحه شما بايد از گزينه 
  (يا صفحه قبل) استفاده كنيد.  صفحه بعد
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اصالح نمرات تا قبل از قفل شدن نمرات توسط استاد ( بعداً توضيح داده خواهد شد) و يا آخرين  -7
از قفل بعد . الزم به ذكر است كه نمرات امكان پذير است سط آموزش دانشگاهتاريخ تعيين شده تو

  ذرانده ايشان تاثير گذار خواهد بود.ي شود و در معدل و واحد گم، در كارنامه دانشجو ظاهر آموزش 

طبق آيين نامه حضور نداشته اند الزم است  پايان ترمـ براي دانشجوياني كه در جلسه امتحان 8
درج گردد(سيستم طوري تنظيم شده است كه اساتيد محترم مي بايست نمره  نمره صفرآموزشي 
در سيستم ثبت مي انشگاه اين افراد به وسيله اداره آموزش دانشكده يا د غيبت .)ثبت كنندصفر را 

   گردد.

  تهيه پرينت از ليست نمرات وارد شده براي كنترل و اعالم به دانشجويان  ب)
با كليك كردن روي دكمه بازگشــت مي توانيد به صــفحه اصــلي برنامه باز گرديد. از طريق منوي -1

شهاي آموزش  ←آموزش  سريع و با  ←نمرات  ←گزار ست كنترل نمرات و يا از طريق انتخاب  لي
ــتطيل مقابل 191وارد كردن عدد   ــفحه (عدد  شــمارهدر مس را تايپ كنيد و روي 191در پائين ص

  كنيد) به صفحه ليست كنترل نمرات وارد خواهيد شد.  كليك √عالمت 

، عدد نيمسال تحصيلي مورد نظر وجود دارد.در صورتي  ترمعبارت در صفحه باز شده در مقابل  -2
شما در آن قرار ندارد، مي توانيد با كليك كردن بر  سال مورد نظر  شد يا نيم سمت خالي با كه اين ق

  نيمسال مورد نظر را انتخاب كنيد.  ؟روي عالمت 

شماره درس را در جلوي  شماره درس -3 شي درس و  شكده درس ، گروه آموز شماره دان شامل 
وارد كنيد . البته درصورت عدم اطالع از شماره درس مي توانيد روي مستطيل عبارت هاي مورد نظر 

سپس با تايپ ت شماره درسدر جلوي عبارت  ؟عالمت  مام يا قسمتي از عنوان درس كليك كنيد . 
شماره  تأييدو كليك كردن روي كلمه  شاهده و با كليك كردن روي همان درس  شماره درس را م

  درس و ساير اطالعات مربوطه را به صورت خودكار به محل هاي مورد نظر منتقل كنيد. 

دانشجويان (در پايين و سمت راست صفحه ) كليك كنيد . اسامي  مشاهده گزارشروي گزينه  -4
  به همراه نمرات وارد شده ظاهر خواهد شد. 

سازي جهت چاز ليست مي توانيد روي گزينه پرينت براي تهيه  -5 صفحه  اپآماده  كليك كنيد. 
ستفاده از آن كپي دلخواه خود را تهيه  شما مي توانيد با ا شد كه  صفحات وب باز خواهد  شابه  اي م
شي  سيون آموز ستم اتوما سي ضمن مراجعه به  شجويان مي توانند  ست كه دان نمائيد. الزم به ذكر ا

نابراين عمالً نيازي به اعال ـــاهده كنند. ب ـــده موقت خود را مش م نمره جهت اطالع نمرات ثبت ش
  دانشجويان وجود ندارد. 
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   قفل نمره توسط استاد درس  ج)

ستاد ، امكان تغيير نمره بطور كامل  شيد كه پس از قفل نمرات توسط ا شته با لطفاً توجه دا
صورتي اجرا نمائيد  ست مراحل زير را در  شمند ا شد. خواه سلب خواهد  ستاد مربوطه  از ا

صحت نمرات اطمينان  صد تغيير نمره اي را نداريدكه از  صورت نياز به تغيير . داريد و ق در 
شي مطابق (در محدوده مهلت ورود نمرات نمرات صوب) تقويم آموز ساتيد محترم م مي ، ا

ــتاد را باز   ــالحات توانند ابتدا قفل اس ــتاد  مورد نظر، مجدداو پس از اص نمرات را قفل اس
  نمايند.

به ترت -1 ما  فاده از مكان ن ـــت به  منوي با اس تاد  آموزشيب  ــ ائيد نمره تثبت و   اس
شجو ستاد)( ياندان شد. ليست نمره ا صفحه ليست نمره باز خواهد   رفته و روي آن كليك كنيد. 

  كليك كنيد. تاييد نمرهدر سمت چپ و باالي صفحه بر روي گزينه 

، عدد نيمسال تحصيلي مورد نظر وجود دارد.در صورتي  ترمعبارت در صفحه باز شده در مقابل  -2
شما در آن قرار ندارد، مي توانيد با كليك كردن بر  سال مورد نظر  شد يا نيم سمت خالي با كه اين ق

  نيمسال مورد نظر را انتخاب كنيد.  ؟روي عالمت 

كليك كنيد. پنجره اي  درس شماره و گروهمقابل گزينه  ،از سمت راستعالمت ؟  اولين روي بر-3
  شما باز خواهد شد.  نيمسال تحصيلي مورد نظرشامل تمام دروس 

  روي عنوان درسي كه قصد تائيد نمرات آن را داريد كليك كنيد.  -4

شكالي ندارند روي گزينه  -5 شده ا صورتي كه نمرات وارد  شجوياندر  كليك  قفل نمره همه دان
  كنيد.

  ل نمرات (تائيد استاد) جهت ارائه به آموزش دانشكده : تهيه پرينت نهايي بعد از قف د)

سريع  ←نمرات  ←گزارشهاي آموزش ←از طريق منوي آموزش  ليست نمرات يا از طريق انتخاب 
وارد شويد . مراحل  ليست نمراتبه صفحه  √و كليك كردن روي عالمت  190و با وارد كردن عدد 

  را تكرار كنيد.  ببند  5تا  2
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  مرتبط با آنخدمت و پيشخوان  سيستم پژوهشي
 گزارش مختصري از مراحل آماده سازي:الف) 

در قسمت پژوهشي كليه امكانات سيستم در اختيار كاربران شامل اساتيد محترم و كارشناسان -1
 مرتبط قرار گرفته و محدوده دسترسي آنها تعريف شده است.

دانشگاه مربوط به سيستم پژوهشي به طور كامل كليه خدمات اجرائي و پست هاي موجود در -2
 در سيستم گلستان تعريف شده است.

 و درخواست ثبت مجله جديد درخواست ثبت همايش جديدتاييد فعاليتهاي پژوهشي (مقاله)، -3
 از طريق پيشخوان خدمت راه اندازي شده است.

ان به طور كامل در پايگاه پايگاه داده هاي مربوط به عناوين همايشهاي دانشگاه صنعتي اصفه-4
 داده هاي مربوط به عناوين همايشهاي دانشگاه صنعتي شيراز در سيستم گلستان كپي شده است.

  ثبت مقاله در مجالت / همايش هاب)

  فرآيند ثبت مقاله در مجالت / همايشها و تاييد آن توسط اساتيد
 محترم:

شده و  17150در ابتدا اساتيد محترم وارد پردازش اطالعات جامع پژوهشي استاد به شماره -1
براساس ثبت نوع مقاله از ستون عنوان فعاليت بر روي يكي از موارد مرتبط كليك نماييد. ثبت 

و ثبت مقاالت مستخرج  5و  4و ثبت مقاله در همايش در رديف  3تا  1مقاله در مجالت در رديف 
 بر حسب نوع عمليات مورد نياز قرار دارد. 6اله  در رديف از رس

به  "مقاله هاي پذيرفته شده/چاپ شده در مجالت"ثبت مقاله در مجالت در پردازش -2
انجام   مي شود. پس از تكميل فيلدهاي موجود در اين پردازش، از منوي وضيت  17080شماره 

ي كليد اصالح كليك نمايند. همچنين اصالحات را انتخاب و بر رو تاييد ثبت كنندهتاييد عبارت 
 مورد نياز از طريق اين پردازش قابل انجام مي باشد.

به شماره  "ليست ارائه مقاله و شركت در همايش ها"ثبت مقاله در همايشها در پردازش -3
مي شود. پس از تكميل فيلدهاي موجود در اين پردازش، از منوي وضيت تاييد انجام  17090
را انتخاب و بر روي كليد اصالح كليك نماييد. همچنين اصالحات مورد  تاييد ثبت كنندهعبارت 

 نياز از طريق اين پردازش قابل انجام مي باشد.
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مقاله هاي پذيرفته شده/چاپ شده در "در دو پردازش  مقاله مستخرج از رسالهثبت -4
 17090به شماره  "هاليست ارائه مقاله و شركت در همايش "و  17080به شماره  "مجالت

، بر روي 17150انجام مي شود. پس از ورود به پردازش اطالعات جامع پژوهشي استاد به شماره 
كليك نماييد. در پنجره باز شده بر حسب عمليات مورد نياز بر روي عبارتهاي موجود  6رديف 

 كليك نماييد. ساير مراحل مطابق توضيحات فوق مي باشد.

 
در پايگاه داده سيستم گلستان موجود نباشد، اساتيد  همايش هادرصورتيكه نام تذكر مهم: 

كه در ادامه توضيح  درخواست ثبت همايش جديدمحترم مي بايست ابتدا از طريق قسمت 
   داده مي شود اقدام به ثبت نام همايش مورد نظر نمايد.

 

تاييد بر روي لينك  21120 اساتيد محترم پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره-1
كليك نماييد. در صفحه باز شده، مقاالت قابل مشاهده مي باشد. در ستون  فعاليتهاي پژوهشي

 وجود دارد. اصالح و  مشاهده گردش كار، تاييدعمليات سه آيكون 

اساتيد محترم مي تواند مقاالت خود را ويرايش و وضعيت تاييد آن را تغيير   آيكون اصالح: -
 دهند.

 وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت مقاله را نمايش مي دهد. آيكون مشاهده گردش كار: -

 مقاله جهت تاييد به مدير گروه ارسال مي گردد.  آيكون تاييد: -

 
 :فرآيند اصالح مقاله و تاييد آن توسط مدير محترم گروه مربوطه 

ي عبارت عنوان بر رو 21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
پست سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها 

 در لينكهاي مرتبط قرار گيرد.

كليك نماييد. در صفحه باز شده، مقاالت   تاييد فعاليتهاي پژوهشيبر روي لينك -2
، آيكون اصالحن عمليات سه ارسالي از اساتيد گروه مربوطه قابل مشاهده مي باشد. در ستو

 وجود دارد. تاييد و  مشاهده گردش كار

مدير محترم گروه مي تواند در صورت لزوم مقاالت را ويرايش نمايد وسپس   آيكون اصالح: -
 را انتخاب و بر روي كليد اصالح كليك نمايند. تاييد دانشكدهمي بايست عبارت 
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براي انتخاب وجود دارد.  عدم تاييدو  تاييددر منوي وضعيت تاييد دو كلمه  آيكون تاييد: -
مقاله به مرحله بعد جهت تاييد مدير محترم پژوهشي دانشگاه ارسال  تاييدبا انتخاب كلمه 

مقاله مجدداً براي استاد مربوطه جهت  عدم تاييدمي شود و در صورت انتخاب كلمه 
 اصالحات بر اساس توضيحات مدير محترم گروه برگشت داده مي شود.

 وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت مقاله را نمايش مي دهد. آيكون مشاهده گردش كار: -

 
 :فرآيند اصالح مقاله و تاييد آن توسط مدير محترم پژوهشي دانشگاه 

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

 مرتبط قرار گيرد.

بر روي لينك تاييد فعاليتهاي پژوهشي  كليك نماييد. در صفحه باز شده، مقاالت ارسالي از -2
مشاهده  اصالح،. در ستون عمليات سه آيكون مدير گروههاي دانشگاه قابل مشاهده مي باشد

 وجود دارد.  تاييد/عدم تاييدو  گردش كار

مدير محترم پژوهشي دانشگاه مي تواند در صورت لزوم مقاالت را ويرايش   آيكون اصالح: -
را از منوي وضعيت تاييد انتخاب و بر روي  تاييد پژوهشنمايد وسپس مي بايست عبارت 

 د.كليد اصالح كليك نماين

براي انتخاب  عدم تاييدو  تاييددر منوي وضعيت تاييد دو كلمه  آيكون تاييد/عدم تاييد: -
عدم مقاله تاييد نهايي مي گردد و در صورت انتخاب كلمه  تاييدوجود دارد. با انتخاب كلمه 

مقاله مجدداً براي مدير گروه جهت اصالحات بر اساس توضيحات مدير محترم پژوهشي  تاييد
 ده مي شود.برگشت دا

 وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت مقاله را نمايش مي دهد. آيكون مشاهده گردش كار: -

تبصره: روش تاييد در پردازش پيشخوان خدمت براي كليه فعاليتهاي پژوهشي مربوط 
در حال پياده سازي و راه اندازي در سيستم  به اساتيد محترم به شكل فوق الذكر

  گلستان مي باشد. 
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  درخواست ثبت همايش جديد ج)

 :فرآيند درخواست ثبت همايش جديد توسط اساتيد محترم 

كليك  21120در ابتدا اساتيد محترم مي بايست بر روي پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
 نمايند. 

 بر روي لينك درخواست ثبت همايش كليك كنيد.-2

كليك نموده و كليه فيلدهاي مورد نظر را تكميل و سپس  درخواست جديدبر روي عبارت -3
 بر روي كليد ايجاد كليك نماييد.

 وجود دارد.  ارسالو  مشاهده گردش كار، اصالح، حذفدر ستون عمليات چهار آيكون -4

اساتيد محترم مي توانند در صورت لزوم درخواست همايش ثبت شده را حذف   آيكون حذف: -
 نمايند.

 اساتيد محترم مي تواند درخواست همايش ثبت شده را اصالح كنند. آيكون اصالح:  -

 وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت همايش را نمايش مي دهد. آيكون مشاهده گردش كار: -

درخواست ثبت شده جهت تاييد به كارشناس پژوهشي دانشكده ارسال مي آيكون ارسال:  -
 گردد.

 رشناس محترم فرآيند تاييد درخواست ثبت همايش جديد توسط كا
 پژوهشي دانشكده:

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به كارشناس محترم پژوهشي  دانشكده در پايين/ باال صفحه باز شده كليك 

 نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي مرتبط قرار گيرد.

بر روي لينك ثبت درخواست همايش كليك نماييد. در صفحه باز شده، درخواست همايشهاي -2
اصالح، ارسالي از اساتيد محترم دانشكده قابل مشاهده مي باشد. در ستون عمليات سه آيكون 

 وجود دارد.  مشاهده گردش كار و تاييد

لزوم درخواست كارشناس محترم پژوهشي دانشكده مي تواند در صورت   آيكون اصالح: -
 همايشها را ويرايش نمايد.

براي انتخاب وجود دارد.  عدم تاييدو  تاييددر منوي وضعيت تاييد دو كلمه  آيكون تاييد: -
درخواست همايش به مرحله بعد جهت تاييد كارشناس محترم پژوهشي  تاييدبا انتخاب كلمه 
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است همايش مجدداً براي درخو عدم تاييددانشگاه ارسال مي شود و در صورت انتخاب كلمه 
استاد مربوطه جهت اصالحات بر اساس توضيحات كارشناس محترم پژوهشي دانشكده 

 برگشت داده مي شود.

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت درخواست همايش را نمايش  آيكون مشاهده گردش كار: -
 مي دهد.

  فرآيند تاييد درخواست ثبت همايش جديد توسط كارشناس محترم
 دانشگاه:پژوهشي 

بر روي عبارت عنوان  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
پست سازماني منسوب به كارشناس محترم پژوهشي  دانشگاه در پايين/ باال صفحه باز شده 

 كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي مرتبط قرار گيرد.

كليك نماييد. در صفحه باز شده، درخواست  بر روي لينك ثبت درخواست همايش-2
همايشهاي ارسالي از كارشناس محترم پژوهشي دانشكده ها قابل مشاهده مي باشد. در ستون 

 وجود دارد.  اصالح، مشاهده گردش كار و تاييدعمليات سه آيكون 

كارشناس محترم پژوهشي دانشگاه مي تواند در صورت لزوم درخواست   آيكون اصالح: -
 ها را ويرايش نمايد.همايش

براي انتخاب وجود دارد.  عدم تاييدو  تاييددر منوي وضعيت تاييد دو كلمه  آيكون تاييد: -
درخواست همايش تاييد نهايي مي گردد و در صورت انتخاب كلمه  تاييدبا انتخاب كلمه 

درخواست همايش مجدداً براي كارشناس پژوهشي دانشكده جهت اصالحات بر  عدم تاييد
 س توضيحات كارشناس محترم پژوهشي دانشگاه برگشت داده مي شود.اسا

درخواست همايش را نمايش  وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت آيكون مشاهده گردش كار: -
 مي دهد.

  تذكر مهم:

 ثبت همايش جديد درخواستمطابق با  ثبت مجله جديد درخواست مراحل و توضيحات
  تبديل مي شود. مجله كلمهبه  كلمه همايشاست و فقط در تمام مراحل و توضيحات 
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 مرتبط با آن خدمت زيرسيستم حق التدريس و پيشخوان

 گزارش مختصري از مراحل آماده سازي:الف) 

اتيد محترم، در قسمت حق التدريس كليه امكانات سيستم در اختيار كاربران شامل اس-1
مرتبط قرار گرفته و محدوده دانشكده ها، مديران محترم گروه وكارشناسان روساي محترم 

 دسترسي آنها تعريف شده است.

اطالعات اساتيد محترم شامل : اطالعات پرسنلي، اطالعات استخدامي، وضعيت استخدامي، -2
سوابق تحصيلي، مرتبه علمي  و پايه و سنوات بر اساس آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيات 

 علمي در سيستم گلستان اصالح و تكميل شده است.

كليه خدمات اجرائي و پست هاي و ادارات موجود در دانشگاه مربوط به زيرسيستم حق -3
 التدريس به طور كامل در سيستم گلستان تعريف شده است.

آئين نامه پرداخت حق التدريس و نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي مربوط به -4
 ست.دانشگاه در زيرسيستم حق التدريس گلستان پياده سازي شده ا

برنامه هفتگي شماره هاي مختلف در و محتواي آنها يكسان اما داراي دروسي كه عناوين -5
 اقدامات زير در خصوص آنها صورت گرفت.محترم هستند را شناسايي و اساتيد 

  در پردازشهاي مرتبط صورت پذيرفت. معادل سازي آن دروسالف) 

و ساير  گروه درسي اصليورت ب) در پردازش ارائه دروس، يكي از دروسي مذكور به ص
 تعريف شده است.  فرعيدروس، با عنوان گروه درسي  مرتبط 

 حق التدريس:ب) 

 :فرآيند حق التدريس توسط كارشناس محترم آموزش دانشكده 

كارشناس محترم آموزش دانشكده جهت انجام صحيح فرآيند حق التدريس مي بايست -1
، 14910هنگام ارائه دروس در هر نيمسال تحصيلي با استفاده از پردازش ارائه درس به شماره 

 نكات زير را رعايت نمايد.

را به گروههاي درسي با  49تا عدد  1هنگام شماره گذاري گروه هاي درسي، عدد  الف)
دوره درس پرديس را به گروههاي درسي با  51و  50و عدد  دوره درس عادي
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صرفاً مخصوص به گروههاي درسي واحد پرديس  50اختصاص دهند. عدد  دانشگاهي
 دانشگاهيمخصوص گروههاي درسي  مشترك بين واحد پرديس  51و عدد  دانشگاهي

  با ساير گروه هاي درسي دوره عادي مي باشد.
دروسي كه اولين بار توسط استاد مربوطه ارائه  مي بايست براي تيددر ستون اساب) 

را انتخاب و در غير  "اولين بار"كلمه  نوبت ارائهمي گردد ، از پنجره جلوي عبارت 
  را برگزيند. "تكراري"اينصورت كلمه 

مي بايست تنظيمات به شرح زير اعمال گردد. با اين  شرايط دانشجودر ستون ج) 
دانشجويان غير از واحد پرديس  و دانشگاهيويان واحد پرديس دانشجتنظيمات 

  مي توانند دروس خود را با شرايط تعريف شده اخذ نمايند. دانشگاهي
  

  دانشگاهيپرديس تنظيمات ستون شرايط دانشجو مربوط به دانشجويان واحد 
  (مجازي) 00دانشكده:

 ( مجازي)00گروه آموزشي: 
 مجازي)(00رشته تحصيلي: 

  

  (مجازي) 00مقطع:
  دانشگاهيدوره: پرديس 

  نوع برنامه:كليه برنامه ها
  نوع اثر: مجاز

  

غير از واحد پرديس تنظيمات ستون شرايط دانشجو مربوط به دانشجويان 
  دانشگاهي

  (مجازي) 00دانشكده:
 ( مجازي)00گروه آموزشي: 

 مجازي)(00رشته تحصيلي: 
  

  (مجازي) 00مقطع:
  دانشگاهيدوره: پرديس 

  برنامه:كليه برنامه هانوع 
  نوع اثر: غيرمجاز

  

ا شماره هاي مختلف در برنامه اساتيد محترم يكسان ولي ب ه داراي عناوين و محتوايدروسي ك-2
ابتدا معادلسازي آن دروس از طريق اطالع رساني به اداره كل آموزش انجام  بايد از مشاهده مي شوند

شود سپس يكي از دروسي مذكور به صورت گروه درسي اصلي و ساير دروس، با عنوان گروه درسي  
، مشخصات ارائهبايد ستون هاي گروه درس اصلي مرتبط فرعي در ستون گروه فرعي، تعريف شود. در
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گروه تكميل گردد. همچنين در وضعيت گروه درسو  شرايط دانشجو، اساتيد ،زمان ارائه امتحان،
 بايد تكميل گردد. وضعيت گروه درسو  شرايط دانشجو، مشخصات ارائهستون هاي  دروس فرعي

مي توان ليست گروههاي درسي اصلي  1135در گزارش ليست گروههاي درسي به شماره -3
 د نظر را مشاهده نمود.و فرعي تعريف شده در نيمسال تحصيلي مور

به دليل عدم مجوز تعريف مكان ارائه و  دانشگاهيكارشناس محترم آموزش واحد پرديس -4
مطابق با توضيحات فوق الذكر، مي بايست  51نام استاد در ارائه گروههاي درسي با شماره 

در هر نيمسال تحصيلي جهت تكميل مكان ارائه و نام استاد از طريق اداره آموزش اقدام 
 نمايد.  

 :فرآيند حق التدريس توسط اساتيد محترم 

شده و بر روي لينك تدريس  21120اساتيد محترم وارد پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
درخواست ي اساتيد كليك نماييد. در صفحه باز شده بر روي عبارت آبي رنگ و فعاليت آموزش

در باالي صفحه كليك كنيد. در پردازش تدريس و فعاليت آموزشي اساتيد به شماره  جديد
پژوهشي و ... مشاهده مي شود. مراحل  -كليه فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي آموزشي  16200

 د.تاييد استاد به شرح زير مي باش

آن را به  "خير"با كليك بر روي كلمه ستون تاييد در بند فعاليتهاي آموزشي در الف) 
  را تغيير ندهيد. "خير"تغيير دهيد. درصورت عدم موافقت كلمه  "بله"

بر روي كلمه انتخاب   ستون عمليات پژوهشي در  –در بند فعاليتهاي آموزشي ب) 
 100عدد  درصد پيشرفت،كليك كنيد. در پنجره باز شده و در مستطيل جلوي عبارت 

به  كليد بازگشتكليك كرده و سپس از طريق  كليد تاييدرا وارد نموده و بر روي 
 صفحه قبل بازگرديد.

، صالحادر صفحه باز شده، موضوع قابل مشاهده مي باشد. در ستون عمليات سه آيكون -2
 وجود دارد.  تاييد و ارسالو  مشاهده گردش كار

اساتيد محترم مي تواند در صورت لزوم از طريق اين آيكون مراحل الف و ب   آيكون اصالح: -
 را ويرايش نمايند. "حق التدريس توسط اساتيد"از فرآيند  1مرحله 

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي  آيكون مشاهده گردش كار: -
 پژوهشي را نمايش مي دهد. -آموزشي 
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پژوهشي جهت تاييد به مدير  -فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي  آيكون تاييد و ارسال: -
 گروه ارسال مي گردد. 

، بر 4807اساتيد محترم مي بايست پس از ورود به گزارش قرار داد حق التدريس به شماره -3
 "روي عالمت سوال جلوي مستطيل آبي رنگ مربوط به نوع نامه كليك كرده و از دو گزينه 

قرارداد  "آزمايشي، پيماني و طرح سربازي) و –قطعي، رسمي  -(رسمي "قرارداد هيات علمي
دانشجوي دكتري و ....) يكي را انتخاب نمايند و سپس بر روي كليد مشاهده (بازنشسته،  "مدعو

 گزارش كليك نماييد. گزارش مربوطه را چاپ و پس از امضا به مدير گروه ارسال فرماييد.

 
 :فرآيند حق التدريس توسط مدير گروه محترم 

عبارت عنوان پست بر روي  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها در لينكهاي 

 مرتبط قرار گيرد.

در صفحه باز شده، موضوعات دريافتي با نام فرستنده قابل نمايش مي باشد. در ستون عمليات -2
 وجود دارد.  رمشاهده گردش كاو  تاييد/عدم تاييد اصالح،سه آيكون 

 –فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي "مدير گروه محترم مي تواند    آيكون اصالح: -
 اساتيد گروه مربوطه را مشاهده نمايد. "پژوهشي

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي  آيكون مشاهده گردش كار: -
 پژوهشي اساتيد گروه مربوطه را نمايش مي دهد. –آموزشي 

 وضعيت تاييددر صفحه باز شده مي بايست از پنجره جلوي عبارت  آيكون تاييد/ عدم تاييد: -
عدم تاييد را انتخاب نموده و توضيحات را به صورت مختصر در قسمت مربوطه كلمه تاييد و يا 

كليد اعمال تغييرات، فعاليتهاي آموزشي  و كليك بر روي كلمه تاييدتايپ نماييد. با انتخاب 
پژوهشي به رئيس دانشكده مربوطه ارسال مي گردد و در صورت  –و فعاليتهاي آموزشي 

و كليك بر روي كليد اعمال تغييرات فعاليتهاي مذكور به  استاد  كلمه عدم تاييدانتخاب 
 مربوطه عودت داده مي شود.

لي از اعضاي هيات علمي گروه را پس از امضا به مدير محترم گروه مي بايست گزارش ارسا-3
  رئيس دانشكده مربوطه  ارسال نماييد.
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  دانشكده:محترم فرآيند حق التدريس توسط رئيس 

بر روي عبارت عنوان  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
پست سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها 

 در لينكهاي مرتبط قرار گيرد.

در صفحه باز شده، موضوعات دريافتي با نام فرستنده قابل نمايش مي باشد. در ستون -2
 وجود دارد. گردش كار مشاهدهو  تاييد/عدم تاييد اصالح،عمليات سه آيكون 

 –:  رئيس دانشكده محترم مي تواند فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي آيكون اصالح -
 پژوهشي اساتيد دانشكده مربوطه را مشاهده نمايد.

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آيكون مشاهده گردش كار:  -
 پژوهشي اساتيد دانشكده مربوطه را نمايش مي دهد. –آموزشي 

 وضعيت تاييد در صفحه باز شده مي بايست از پنجره جلوي عبارتآيكون تاييد/ عدم تاييد:  -
عدم تاييد را انتخاب نموده و توضيحات را به صورت مختصر در قسمت مربوطه كلمه تاييد و يا 

روي كليد اعمال تغييرات فعاليتهاي آموزشي و كليك بر  كلمه تاييدتايپ نماييد. با انتخاب 
پژوهشي به كارشناس معاونت آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد و در  –و فعاليتهاي آموزشي 

و كليك بر روي كليد اعمال تغييرات، فعاليتهاي مذكور به   كلمه عدم تاييدصورت انتخاب 
  مدير گروه  مربوطه عودت داده مي شود.

ود رئيس محترم دانشكده فعاليتهايي را در پيشخوان خدمت خود پيشنهاد مي ش تذكر :
مربوط به كليه  ستون تاييدتاييد و ارسال نمايد كه اساتيد محترم دانشكده مربوطه، در 

مربوط به كليه  ستون عمليات را انتخاب و در  "بله"فعاليتهاي آموزشي خود كلمه 
تكميل نمايد.  درصد پيشرفترا در قسمت  100پژوهشي، عدد  –فعاليتهاي آموزشي 

بنابراين الزم است درصورت عدم موافقت اساتيد محترم، موارد به صورت مكتوب از طريق 
رئيس دانشكده به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه ارسال گردد تا طبق مقررات تصميم 

  گيري شود.

ز امضا به دفتر رئيس محترم دانشكده مي بايست گزارش ارسالي از مدير محترم گروه را پس ا-3
  معاونت آموزشي دانشگاه ارسال نمايد.
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 :فرآيند حق التدريس توسط كارشناس محترم معاونت آموزشي دانشگاه 

بر روي عبارت عنوان پست  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پيشخوان خدمت به شماره -1
تا تمام درخواستها در لينكهاي سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد 

 مرتبط قرار گيرد.

در صفحه باز شده، موضوعات دريافتي با نام فرستنده قابل نمايش مي باشد. در ستون عمليات -2
 وجود دارد. مشاهده گردش كارو  تاييد/عدم تاييد، اصالحسه آيكون 

 –:  كارشناس محترم مي تواند  فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي آيكون اصالح -
 پژوهشي اساتيد دانشگاه را مشاهده نمايد.

: وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آيكون مشاهده گردش كار -
 پژوهشي اساتيد دانشگاه را نمايش مي دهد. –آموزشي 

 وضعيت تاييدر صفحه باز شده مي بايست از پنجره جلوي عبارت د آيكون تاييد/ عدم تاييد: -
عدم تاييد را انتخاب نموده و توضيحات را به صورت مختصر در قسمت مربوطه كلمه تاييد و يا 

و كليك بر روي كليد اعمال تغييرات فعاليتهاي آموزشي  كلمه تاييدتايپ نماييد. با انتخاب 
پژوهشي به معاونت آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد و در صورت  –و فعاليتهاي آموزشي 

و كليك بر روي كليد اعمال تغييرات، فعاليتهاي مذكور به رئيس  كلمه عدم تاييدانتخاب 
 دانشكده مربوطه عودت داده مي شود.

 :فرآيند حق التدريس توسط معاونت محترم آموزشي دانشگاه 

بر روي عبارت عنوان  21120شخوان خدمت به شماره در ابتدا پس از ورود به پردازش پي-1
پست سازماني منسوب به خود در پايين/ باال صفحه باز شده كليك نماييد تا تمام درخواستها 

 در لينكهاي مرتبط قرار گيرد.

در صفحه باز شده، موضوعات دريافتي با نام فرستنده قابل نمايش مي باشد. در ستون -2
 وجود دارد. مشاهده گردش كارو  تاييد اصالح،عمليات سه آيكون 

 –كارشناس محترم مي تواند  فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي   آيكون اصالح: -
 پژوهشي اساتيد دانشگاه را مشاهده نمايد.

وضعيت، توضيحات و مراحل ثبت فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي آيكون مشاهده گردش كار:  -
 پژوهشي اساتيد دانشگاه را نمايش مي دهد.  –آموزشي 
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كلمه تاييد  وضعيت تاييددر صفحه باز شده مي بايست از پنجره جلوي عبارت  آيكون تاييد: -
و يا عدم تاييد را انتخاب نموده و توضيحات را به صورت مختصر در قسمت مربوطه تايپ 

ييرات فعاليتهاي آموزشي و و كليك بر روي كليد اعمال تغ كلمه تاييدنماييد. با انتخاب 
و كليك  كلمه عدم تاييدپژوهشي نهائي مي گردد و در صورت انتخاب  –فعاليتهاي آموزشي 

بر روي كليد اعمال تغييرات، فعاليتهاي مذكور به كارشناس معاونت آموزشي مربوطه عودت 
  داده مي شود.
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نظرسنجي از معاون محترم دانشكده و مديران محترم گروه 
  اعضاي محترم هيات علمي درباره

معاون محترم دانشكده و مديران محترم گروه پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش  -1
شده و بر روي عالمت سوال در جلوي  15160به شماره  پاسخگويي افراد به سوالهاي نظرسنجي

اب و بر روي كليد كليك نماييد. در پنجره باز شده گزينه مورد نظر را انتخ نوع نظرسنجيعبارت 
  ين و سمت راست صفحه كليك نماييد.جستجو در پاي

پرسشنامه تمام اساتيد محدوده دانشكده يا گروه تحت نظارت شما در صفحه نمايش داده مي شود.  -2
هاي موجود انجام كليك نماييد. اين عمل را براي تمام رديف انتخاب بر روي كلمهوضعيت در ستون 

امه را به دقت تكميل نماييد و بر روي كليد اعمال تغييرات در پايين و سمت دهيد. سوالهاي پرسشن
  باشد.پاسخگويي به تمام سواالت پرسشنامه اجباري ميراست صفحه كليك كنيد. 

در باال و سمت راست جدول پرسشنامه به محيط بازگشت به جدول اصلي با كليك بر روي كليد  -3
پايان هاي موجود انجام دهيد و سپس بر روي كليد براي تمام رديفاصلي باز گرديد. اين عمليات را 

  در باال و سمت چپ صفحه كليك كنيد.  پاسخگويي

بايست در محدوده زماني اعالم شده اقدام به معاون محترم دانشكده و مديران محترم گروه مي -4
  دهد. ه آنها نمينظرسنجي نمايند در غير اينصورت سيستم اين اجازه را در زمانهاي ديگر ب

و  1550و  2015به شماره ها  توانند از گزارشمعاون محترم دانشكده و مديران محترم گروه مي -5
 جهت اطالع از نظرسنجي و نتايج آن و سواالت پرسشنامه بهرمند گردند.   1554
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  ممحتر اساتيداز  دانشجويان ارزشيابيمشاهده 
  

 نتايج /استاد ارزشيابي /ارزشيابي گزارشهاي /ارزشيابي مسير طريق از ميتوانند محترم اساتيد
 بر اساتيد ارزشيابي نتايج خالصه( 741ها  شماره به موجود گزارش دو برروي كليك و ارزشيابي

 ارزشيابي (تستي سوالهاي) درسي هاي گروه ارزشيابي نتيجه(745  و )درس مشخصات اساس
 آيكون برروي كليك و ، 741 گزارش به ورود از پس محترم اساتيد .فرمايند مالحظه را خود

 .كنند پيدا دسترسي خود ارزشيابي نتايج به توانند مي نيز گزارش مشاهده
 جلوي در موجود منوي توانند مي خاص پارامترهاي از 745 گزارش به ورود هنگام در همچنين
 دانشجويان ارزشيابي شامل دروس ارزشيابي نوع فرض پيش اساس بر و باز را ارزشيابي نوع عبارت

 )عادي دوره تكميلي تحصيالت نظرياستاد ( از دانشجويان ارزشيابي ،)كارشناسي نظري( استاد از
 درو انتخاب را يكي ،پرديس) دوره تكميلي تحصيالت ظرين( استاد از دانشجويان ارزشيابي

 گزارش مشاهده آيكون برروي و انتخاب را ترم، شماره عبارت منوي از و دروس ارائه عام پارامترهاي
 .نمايند كليك

 :گروه محترم مديران و ها دانشكده محترم روساي 
 745 و 741 گزارش دو از محترم اساتيد همانند ميتوانند نيز گروه محترم مديران و محترم روساي

 را خود نظارت تحت علمي هيات محترم اعضاي ارزشيابي نتايج و استفاده الذكر فوق شرح به
 نتايج /استاد ارزشيابي /ارزشيابي هاي گزارش /ارزشيابي مسير از همچنين. نمايند مشاهده
 پس .نمايند استفاده توانند مي نيز 740 شماره به اساتيد ارزشيابي نتايج خالصه گزارش/ارزشيابي

 گزينه ميتوانيد بين در رتبه عبارت جلوي منوي از و خاص هاي پارامتر از 740 گزارش به ورود از
 پيماني) و آزمايشي رسمي قطعي، رسمي( دانشگاه علمي هيات اعضاي گزينه يا اساتيد تمام

  .نمائيد كليك گزارش مشاهده آيكون برروي و انتخاب را
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  در سيستم گلستان اساتيد محترم ثبت برنامه هفتگي
 

 : آن تاييد و اساتيد حضور برنامه ثبت روش
 16880 شماره پردازش وارد ترم در حضوراساتيد برنامه /استاد/ آموزش مسير از ابتدا محترم اساتيد
 :دهند انجام را زير مراحل سپس و شوند

 تكميل را موارد ساير و انتخاب مربوطه منوي از را خود فعاليت پايان و شروع ساعت روز، ته،هف-1
 .نمائيد

 عبارت جلوي مستطيل در سپس و نمود انتخاب ميتوان را موجود موارد فقط حضور نوع منوي از -2
 يك عمل، اين بانمائيد.  كليك تغييرات اعمال كليد برروي و تايپ را الزم توضيحات برنامه شرح

 محترم اساتيد روزانه فعاليت ثبت مخصوص پردازش اين. شود مي ثبت شما براي روزانه كاري فعاليت
 اين توان مي صالحديد به اما شود نمي استفاده غيركاري و استراحت ساعت ثبت براي آن از و بوده
 .داد انجام را كار
 منو از ورود، از پس و كنيد انتخاب را برنامه تأييد به مربوط گزينه صفحه باالي و چپ سمت در-3

 .كنيد كليك تغييرات اعمال كليد برروي و انتخاب را نظر مورد گزينه ،استاد تأييد
 آيكون روي بر و انتخاب را برنامه تعريف به مربوط گزينه مجدداً صفحه، باالي و چپ قسمت در -4

 آن پايين و چپ سمت در گزارش نام به آيكوني شده، باز مستطيل ر. دكنيد كليك هفتگي برنامه
 دانشگاه در خود حضور برنامه از ميتوانيد راحتي به آيكون اين روي بر كليك از پس. شود مي مشاهده
 .نمائيد تهيه پرينت

 .نمود استفاده پرينت تهيه براي ميتوان نيز 755 و 595 شماره هاي گزارش از-5
 :گروه محترم مديران وسيله به اساتيد حضور برنامه تاييد روش

 گزينه وارد مستقيم طور به ترم در اساتيد حضور برنامه /استاد /آموزش مسير از گروه محترم مديران
 از سپس و جستجو را خود نظارت تحت اساتيد ،استاد شماره قسمت از سپس ميشوند، برنامه تأييد
. نمايند كليك تغييرات اعمال كليد برروي و انتخاب را مربوطه گزينه ،گروه تأييد عبارت جلوي منوي

 و كنند استفاده پرينت تهيه جهت 755 و 595 شماره هاي گزارش از ميتوانند گروه محترم مديران
 .نمايند مشاهده را خود نظارت تحت اساتيد حضور برنامه
 :ها دانشكده محترم روساي وسيله به اساتيد حضور برنامه تاييد روش
 حضور برنامه تأييد روش قسمت به مربوط توضيحات همانند نيز ها دانشكده محترم روساي
 .نمايند عمل ها گروه محترم مديران وسيله به اساتيد
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  گلستاندر سيستم پايان ترم ثبت مكان برگزاري امتحان 
كارشناس محترم دانشكده ها پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش محل امتحان دروس  -1

شده و در قسمت شماره درس و گروه امتحاني،  شماره گروه درسي را به طور كامل  10610به شماره 
  در خانه هاي مورد نظر تايپ كنيد.

ارت ساختمان و شماره كالس كليك كرده بر روي عالمت سوال در جلوي مستطيل مربوط به عب -2
و در صفحه باز شده موارد مورد نظر را انتخاب و بر روي كليد جستجو در پايين و سمت راست صفحه 

  كليك كنيد.

از منوي جلوي عبارت ترتيب دانشجو، كلمه درهم را انتخاب كنيد،  سپس بر روي كليد اختصاص -3
كلي كليك نماييد. با اين كار تمام دانشجويان اين گروه درسي داراي مكان امتحان و شماره صندلي 
مي شوند. با كليك بر روي كليد حذف شماره صندلي دانشجويان محدوده ، مكان امتحان و تمام 

  شماره صندلي هاي اختصاص يافته به اين گروه درسي حذف مي شود. 

در هنگام اختصاص مكان به گروه هاي درسي مي بايست عالمت تيك موجود در مستطيل جلوي -4
بر داشته شود تا از ثبت تالقي مكان برگزاري  "امكان برگزاري امتحان مشترك با ساير دروس"عبارت 

لوگيري گردد. در صورتي كه به صالحديد دانشكده هاي محترم اين امتحان مشترك با ساير دروس ج
تالقي بالمانع است، كاربران محترم مي بايست عالمت تيك را در هنگام انجام عمليات اختصاص مكان 

  امتحان فعال نمايند.

با كليك بر روي عالمت بعالوه در كنار عبارت صندلي هاي اختصاص يافته كالس، وضعيت اختصاص -5
  لي به دانشجويان قابل مشاهده است. صند

كارشناس محترم دانشكده ها در هنگام ثبت مكان امتحان دروس فقط به گروه هاي درسي موجود -6
در محدوده دسترسي دانشكده مربوط به خود دسترسي دارند. در مورد ساختمان و كالس به همه 

  محدوده دانشگاه دسترسي وجود دارد .

امتحان دسترسي به  گزارش  -ه ها مي توانند از منوي گزارش هاي آموزشكارشناس محترم دانشكد-7
هاي مورد نياز جهت چاپ ليست حضور و غياب دانشجويان  و ليست شماره صندلي هاي اختصاص 

  يافته به دانشجويان براي برگزاري امتحانات استفاده نمايند.
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 در سيستم گلستان تعريف و ثبت نمره تك درس

در ابتدا كارشناس محترم دانشكده وارد پردازش اصالح نمره و درس دانشجو به شماره  -1
شده و گزينه هاي شماره و تاريخ نامه مجوز، شماره دانشجو و ترم را تكميل و سپس  10720

  برروي كليد جستجو كليك نمائيد. 

س در اين پنجره بروي گزينه ايجاد درس جديد كليك نمائيد، پنجره اي باز مي شود و سپ -2
) را وارد 00از چپ به راست شماره درس را تايپ نموده و در قسمت آخر آن عدد دو صفر (

فرمائيد.  از منو وضعيت درس گزينه تك درس را انتخاب و بر روي كليد ايجاد كليك نمائيد. 
  تك درس در ترم مورد نظر شما ثبت مي شود.

بشويد. در اين پردازش  15260وارد پردازش تعيين استاد دانشجويان در درس به شماره  -3
مي توان استاد درس را ثبت نمود. ابتدا ترم و شماره درس را وارد و سپس كليد جستجو را 
كليك نمائيد. از منوي استاد، نام ايشان را جستجو و بر روي كليد اعمال تغييرات كليك 

  نمائيد. 

ز انجام مراحل فوق، اساتيد محترم مي توانند نمره دانشجو را از طريق پردازش ثبت پس ا -4
. در هنگام ثبت و تأييد كنند 12700و تأييد نمره دانشجويان (ليست نمره استاد) به شماره 

ثبت نمره از منوي نوع ارائه كلمه خاص را انتخاب فرمائيد. ساير فعاليتها در هنگام ورود نمره 
  سابق انجام شود.كما في ال

هاي متفاوت با دانشكده دانشجو، قبل از تذكر: در صورت اخذ دروس سرويسي از دانشكده
بايست مجوزهاي الزم جهت ثبت تك درس و تعريف استاد آن از انجام مراحل فوق الذكر مي

  دانشكده مربوطه گرفته شود.
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  درخواست خروج از كشور دانشجويان مشمول
  :درخواست به وسيله دانشجوفرآيند ثبت 

درخواست خروج از ابتدا دانشجويان محترم پس از ورود به سيستم گلستان وارد پردازش -1
  مي شوند. 12440به شماره  شور دانشجويان مشمولك

دانشجويان محترم پس از ورود به پردازش با وارد نمودن شماره دانشجويي بر روي گزينه -2
  در پايين و سمت راست صفحه كليك كنيد. جستجو

،دليل (نيمسالي كه در آن مشغول به تحصيل است)يلدهاي ترمف درخواست دانشجودر قسمت -3
سفر،تاريخ شروع و تاريخ پايان را تكميل نموده و براي انتخاب شهر محل مسافرت،بايد ابتدا كشور 

طيل راهنماي شهر كليك كنيد و شهر مورد نظر را انتخاب و سپس بر روي عالمت سوال جلوي مست
، به صورت پيش فرض كلمه  با مرخصيمنوي جلوي فيلد مربوط به  درمورد نظر را انتخاب نماييد. 

 كه دانشجويان محترم آن را تغيير ندهند. قرار دارد خير

را انتخاب كنيد در اين  سفر ساير داليل، دليل سفر در صورتي كه از منوي جلوي عبارت -4
در غير اينصورت ، توضيحات الزم را ذكر كنيد . ساير داليل سفرصورت بايد در جلوي عبارت 

يا  سفر علميي وجود ندارد و صرفا يكي از گزينه ها ساير داليل سفرنيازي به تكميل قسمت 
  انتخاب كنيد. دليل سفررا از منوي جلوي عبارت  سفر غير علمي

در پايين و  اعمال تغييراتبراي ثبت درخواست ، دانشجويان محترم مي بايست بر روي كليد -5
  سمت راست صفحه كليك نمايند. 

، دانشجويان محترم  با درخواست دانشجو در سيستم گلستان دانشكده موافقتثبت تا قبل از -6
بر روي درخواست خود كليك  صالح و يا حذف نمايند . براي اين كارامي توانند درخواست خود را 

همچنين با  كليك نماييد. اعمال تغييراترا انتخاب و بر روي كليد  حذفكرده و سپس گزينه 
بر روي  و سپس اصالحكليك بر روي درخواست، دانشجويان محترم مي توانند درخواست خود را 

  كنند.كليك  اعمال تغييراتكليد 

دانشجويان محترم از طريق همين پردازش مي توانند نظر دانشكده را مشاهده نمايند و در صورت -7
دانشكده جهت اقدامات بعدي به اداره امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مراجعه موافقت 

  نمايند.
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  :به وسيله روساي محترم دانشكده ها دانشجو درخواست ثبت موافقت با فرآيند
ابتدا بر روي درخواست دانشجو كليك كرده و پس از انتخاب ، اظهار نظر مدير مسئولدر قسمت -1

، عبارت مورد نظر را انتخاب و سپس بر وضعيت موافقتدرخواست دانشجو از منوي جلوي عبارت 
  روي كليد اعمال تغييرات در پايين و سمت راست صفحه كليك نماييد.

، توضيحات اقدامات الزممي تواند براي دانشجو در قسمت  در صورت نياز ، دانشكده محترم-2
  مختصري ثبت نمايد.

از جلوي  موافقت فقط در صورت انتخاب كلمهاداره امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  -3
براي دانشجويان  اقدامات بعدي رامي تواند ،  به وسيله دانشكده محترم وضعيت موافقتعبارت 

  و درخواست را براي ارسال به اداره نظام وظيفه آماده سازي كند. محترم انجام دهد
  :جهت ارسال به نظام وظيفه و تاييد نهايي درخواست دانشجو پرينتفرآيند 

نمايد در اين صورت دانشجو جهت  موافقتدر صورتي كه دانشكده محترم با درخواست دانشجو -1
اداره امور براي ارسال به اداره نظام وظيفه مي بايست به و تاييد نهايي آن تهيه پرينت از درخواست 

   .مراجعه نمايدآموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 
نكند ، دانشجو مي بايست جهت پيگيري موافقت به هر دليلي كه دانشكده با درخواست دانشجو -2

  مراجعه كند.مربوطه به دانشكده 
در  وضعيت و گزينه 12440دانشگاه از طريق پردازش اداره امور آموزشي و تحصيالت تكميلي -3

محترم را مشاهده كند و فقط درخواست هايي را  مي تواند درخواست هاي دانشجويانباالي صفحه 
پرينت تهيه مشاهده و از آنها  240نموده است را از طريق گزارش  موافقتشكده محترم با آنها نكه دا

  .كنداده سازي نمايد و براي ارسال به نظام وظيفه آم
  

  

  

  

  

  

  


