
  دانش آموختگان صدور گواهی موقت پایان تحصیالتدرخواست 

  محترمدانش آموختگان به وسیله  صدور گواهی موقت پایان تحصیالتدرخواست ثبت فرآیند : 

شده و بر روی لینک  21120محترم پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره  دانش آموختگان-1

  کلیک کنید.درخواست جدید کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روی عبارت آبی رنگ  ارسال مدارک تحصیلی

، بر روی جمله گواهی موقت پایان  1مدرک از منوی را انتخاب کنید و سپس  فیزیکیدریافت جمله  دریافتنوع از منوی -2

 تحصیالت کلیک نمایید.

 ایجادو سپس در پایین صفحه بر روی آیکون ، فیلدهای مورد نظر را با دقت تکمیل بفرمایید  آدرس محل ارسالاز قسمت -3

 اصلی بازگردید. به محیطدر پایین و سمت چپ صفحه  بازگشتنمایید و با کلیک بر روی کلید کلیک 

 آیکون زیر مشاهده می شود: پنجدر ستون عملیات   -4

هده می شود. با کلیک مشا ارسالپس از کلیک بر روی این آیکون ، در صفحه باز شده کلمه آبی رنگ  : آیکون ارسال مدارک  -

و  "کیلو بایت  250"فایل انتخابی حداکثر  حجمدر   نیاز رابر روی این کلمه، به کاربر اجازه داده می شود که مدارک مورد 

 .ارسال نماید"JPG, .JPEG, .PDF." نوع فایل

را نمایش می صدورگواهی موقت پایان تحصیالت درخواست : وضعیت ،توضیحات و مراحل ثبت آیکون مشاهده گردش کار  -

 دهد. 

 محترم می توانند در صورت لزوم درخواست خود را حذف نمایند. دانش آموختگانآیکون حذف:   -

 محترم می توانند در صورت لزوم درخواست خود را اصالح نمایند. دانش آموختگان آیکون اصالح:  -

کارشناس امور آموزشی و تحصیالت  نظر و بررسی مدارک مورد نیاز به اظهارجهت  نظرمورد درخواست  ارسال:تایید و آیکون   -

 ارسال می گردد. دانشگاه تکمیلی

وسیستم هیچ گونه محدودیت زمانی اقدام به ثبت درخواست خود نمایند  مواقع لزومدر  می توانند محترم دانش آموختگان -5

 . ندارد

درخواست صدور گواهی  نمی توانند که وضعیت نظام وظیفه آنها نامشخص است ،  پسر مشمول دانش آموختگان محترم تبصره:

  نمایند.را  پایان تحصیالتموقت 

اجازه ثبت  و در سیستم ثبت نمایندصدورگواهی موقت پایان تحصیالت را درخواست یک می توانند  فقط دانش آموختگان -6

  ندارند .صدورگواهی موقت پایان تحصیالت ت دیگری جهت درخواس

وضعیت درخواست خود استفاده  جهت اطالع از آخرین   1347به شماره  گزارش  ازمحترم می توانند  دانش آموختگان -7

 کنند. 



  کارشناس امور آموزشی و به وسیله  صدور گواهی موقت پایان تحصیالتدرخواست  عودت تایید/فرآیند

 :دانشگاهتحصیالت تکمیلی 

 21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -1

 کلیک نمایید.  ارسال مدارک تحصیلیشده و بر روی لینک 

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

کارشناس محترم مدارکی را ضمیمه کرده باشند،  دانش آموختگان، در صورتی که  با کلیک بر روی این آیکون : پردازشآیکون  -

 د. دارک را مشاهده و یا ذخیره  نماید آن ممی توانامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

قابل مشاهده  20050به شماره  تقاضای دریافت مدارک تحصیلیاز طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزییات:  -

  می باشد.

در پنجره پس از کلیک بر روی این آیکون ، د می توانکارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  ارسال: و آیکون عدم تایید  -

 عودتهت انجام اصالحات به ایشان را ج دانش آموختگانو سپس درخواست  نموده تایپتوضیح باز شده دالیل خود را در قسمت 

 .دده

می بایست پس از کلیک بر روی این آیکون ، در پنجره باز کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  آیکون تایید و ارسال:  -

کلیک  تایید و ارسالوی کلید سپس بر ررا مشخص نماید و  مبلغ پرداختیتایپ نموده و  توضیحدالیل خود را در قسمت شده 

 ارسال گردد.  پرداخت هزینهبه دانش آموختگان محترم برای تا درخواست مورد نظر د نمای

را  ی موقت پایان تحصیالت دانش آموختگاندرخواست صدورگواهوضعیت ،توضیحات و مراحل  آیکون مشاهده گردش کار:  -

 نمایش می دهد.

  محترم دانش آموختگانبه وسیله  صدور گواهی موقت پایان تحصیالتفرآیند تایید درخواست: 

یید تا تمام کلیک نما ارسال مدارک تحصیلیلینک بر روی  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پیشخوان خدمت به شماره -1

 مرتبط قرار گیرد. درخواستها در لینک

 آیکون زیر مشاهده می شود: چهاردر ستون عملیات  -2

قابل مشاهده  20050به شماره  مدارک تحصیلیتقاضای دریافت از طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزییات:  -

 می باشد. 

پرداخت های می توانند پس از کلیک بر روی این آیکون ، در پنجره  محترم دانش آموختگان :پرداخت هزینهآیکون   -

با مبلغ اعالم شده به وسیله کارشناس  پرداختیمبلغ موجود در منوی میزان مبلغ پس از بررسی و مقایسه الکترونیکی دانشجو،  

 پرداخت نماید .اقدام به از طریق درگاه مربوطه محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 



کارشناس امور  گواهی موقت پایان تحصیالت و انجام مراحل پستی به جهت صدوردرخواست مورد نظر  آیکون تایید و ارسال:  -

 ارسال می گردد. دانشگاه یآموزشی و تحصیالت تکمیل

را موقت پایان تحصیالت دانش آموختگان  وضعیت ،توضیحات و مراحل درخواست صدورگواهی آیکون مشاهده گردش کار:  -

 نمایش می دهد.

 

 /کارشناس امور آموزشی و به وسیله  صدور گواهی موقت پایان تحصیالتدرخواست  عودت فرآیند تایید

 :تحصیالت تکمیلی دانشگاه

بر روی عبارت عنوان پست سازمانی منسوب به خود در  21120در ابتدا پس از ورود به پردازش پیشخوان خدمت به شماره -1

 پایین/ باال صفحه باز شده کلیک نمایید تا تمام درخواستها در لینکهای مرتبط قرار گیرد.

 .کلیک نمایید ارسال مدارک تحصیلیبر روی لینک  -2

 آیکون زیر مشاهده می شود: ششدر ستون عملیات  -3

، در صورتی که دانش آموختگان محترم مدارکی را ضمیمه کرده باشند،  با کلیک بر روی این آیکون : آیکون ارسال مدارک -

 کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می تواند آن مدارک را مشاهده و یا ذخیره  نماید. 

قابل مشاهده  20050به شماره  تقاضای دریافت مدارک تحصیلیاز طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزییات:  -

 می باشد. 

کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی می تواند پس از کلیک بر روی این آیکون ، در پنجره  ارسال: و آیکون عدم تایید  -

 عودتتایپ نموده و سپس درخواست دانش آموختگان را جهت انجام اصالحات به ایشان توضیح باز شده دالیل خود را در قسمت 

 دهد.

کارشناس محترم آموزش می بایست پس از کلیک بر روی این آیکون ، در پنجره باز شده بر روی کلید  آیکون تایید و ارسال:  -

 این درخواست دانش آموختگان محترم در سیستم به پایان می رسد. گردش کارکلیک نماید. با این عمل  تایید و ارسال

وضعیت ،توضیحات و مراحل درخواست صدورگواهی موقت پایان تحصیالت دانش آموختگان را  آیکون مشاهده گردش کار:  -

 نمایش می دهد.

 4273نشگاه از طریق گزارش کارشناس محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دا :گواهی موقت پایان تحصیالتآیکون   -

 می تواند گواهی موقت پایان تحصیالت دانش آموختگان محترم را صادر نماید.

جهت اطالع از آخرین وضعیت  1347،گروه ها و کارشناسان محترم آموزش می توانند از گزارش هاروسای محترم دانشکده  -4

 د.ندرخواست ها و توضیحات آنها استفاده و در صورت نیاز پرینت تهیه نمای




