
در نرم افزار آموزشي گلستانفارغ التحصيلي روند درخواست   
 دانشجوي گرامي:

ر گلستان رفته و در نرم افزا پيشخوان خدمتدر نرم افزارگلستان ابتدا به منوي  فارغ التحصيليبراي درخواست 
 .سپس در قسمت پيشخوان مراحل ذيل را انجام دهيد

 كليك نماييد. التحصيليكلمه فارغ روي :شروع فرايندمرحله اول 

 
 كليك نماييد.خواست جديد روي در : درخواست جديدمرحله دوم     

 



روي مكان نماي گزينه نوع درخواست  مشخصات درخواستدر قسمت : تعيين نوع درخواستمرحله سوم 
 را انتخاب نماييد. و گزينه فارغ التحصيلي كليك كرده 

 .)دانشجويان كارشناسي كه تمايل به دريافت مقطع كارداني دارند فارغ التحصيلي در مقطع كارداني را انتخاب نمايند ( 

 
 درخواست تاكليك بر روي دكمه ايجاد و سپس زدن دكمه بازگشت : ثبت درخواستمرحله چهارم 

 التحصيلي  دانشجو ثبت گردد.   فارغ 

 



 

درخواست را  ،در اين مرحله مي توانيد با كليك بر روي مداد: درخواستبررسي و كنترل  مرحله پنجم
اصالح، با كليك بر روي ضربدر درخواست را حذف، با كليك بر روي باكس مشاهده و در صورت صحت مي 

 خواست اقدام نماييد.روي نشانه تيك نسبت به ارسال در توانيد با كليك بر

 
كه جزئيات درخواست مورد تاييد است براي آغاز چرخه فعاليت فارغ درصورتي : تاييد درخواست مرحله ششم

مجدداٌ در پنجره جديدي كه باز مي شود بر روي مكان نماي ). 1 -شكل التحصيلي كليد تاييد را كليك نماييد(
كليد اعمال تغييرات در پايين پنجره مذكور كشويي وضعيت تاييد كليك نماييد سپس با كليك بر روي 

 .)2 -(شكل انشجو تاييد نهايي و ارسال مي گردددرخواست د

 

1-شكل



 
 

 

  دانشجو پس از زدن كليد اعمال تغييرات پيغام قرمز رنگ اين مرحله اگر در: توضيح

بدين معني است كه مدرك تاييديه تحصيلي دانشجو، كه از الزامات ضروري آغاز فرآيند فارغ  مشاهده كرد،
التحصيلي است در پرونده دانشجو موجود نيست و تا وصول اين مدرك فرآيند فارغ التحصيلي نمي تواند شروع 

كارشناسي ارشد و ان در اين صورت دانشجويان كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) و دانشجوي بشود.
نسبت به ارسال آن شخصاٌ پرينت درخواست تاييديه تحصيلي را دريافت و  4227مراجعه به گزارش  دكتري با

تن كپي دانشجويان كارشناسي الزم است با در دست داش. ع تحصيلي پايين تر اقدام نمايندبه دانشگاه مقط
را انجام دهند. تحصيلي خوان دولت مراجعه و اقدام الزم جهت اخذ تاييديه مدرك پيش دانشگاهي به پيش

و ثبت آن را در نرم افزار گلستان تحصيلي  مرحله دريافت تاييديه شخصاٌ اين دانشجويان الزم است بديهي است 
قدام مجدداٌ نسبت به ثبت درخواست فارغ التحصيلي خود اتحصيلي، و پس از ثبت تاييديه نمايند پيگيري 

 .(شكل زير)نمايند

2-شكل  

 تاييديه مقطع تحصيلي قبلي دانشجو وجود ندارد



 

بخش فارغ التحصيلي ،  -همواره دانشجو از منوي پيشخوان خدمت: دانشجو مشاهده و پيگيريهفتم مرحله 
مي تواند فرآيند فارغ التحصيلي خود را پيگيري نمايد. درخواست دانشجو ابتدا توسط مدير گروه بررسي و در 

گردد . چنانچه كارشناس نيز تاييد نمايد درخواست دانشجو به صورت تاييد براي كارشناس دانشكده ارسال مي 
 .(شكل زير)بايگاني ارسال مي گردد

 



پس از رسيدن درخواست به مسئول بايگاني، : مراجعه به بايگاني جهت تحويل كارت وعكس هشتممرحله 
صاق به گواهينامه و قطعه عكس جديد براي ال 4دانشجو بايد با مراجعه حضوري به بايگاني كارت دانشجويي و 

 دانشنامه تحويل مي دهد.

 
مراحل تسويه  522گزارش طريق  دانشجو الزم است از : مشاهده و پيگيري فرآيند تسويه حسابنهم مرحله 

 حساب خود را مشاهده نمايد (شكل زير)

 



دانشجو در صورتيكه در قسمت دليل لزوم تسويه، موردي از يكي از اداره ها ثبت شده باشد،  :1توضيح
موظف است به اداره مورد نظر مراجعه حضوري نمايد. بديهي است ادامه اين فرآيند منوط به احصا شرايط 

 آن اداره توسط دانشجو مي باشد.

 
 

در صورتي  .ت فوق خارج مي گردديساداره مورد نظر از ل ،در صورت تسويه هريك از اداره ها با دانشجو:2توضيح 
وضعيت تسويه حساب را به تسويه   522نمايد با فيلتر گزارش  مشاهدرا  تسويه شدهكه دانشجو بخواهد اداره هاي 

 .هر دو وضعيت تسويه را سفيد انتخاب نمايد(شكل زير) هو يا در صورت تمايل به مشاهد دادهشده تغيير 

 



 
 

 

پس از اتمام مراحل تسويه حساب دانشجو بايد پيش خوان را مشاهده و در صورت :  دريافت گواهي دهممرحله 
 مراجعه نمايد. موقت جهت دريافت گواهيو اعالم اداره مذكور  رسيدن فرايند به اداره فارغ التحصيالن 

 


