
 بررسي درخواست تمديد سنوات دانشجويان در سامانه جامع آموزش ثبت و راهنماي

 درخواست توسط دانشجوثبت 

جهت ثبت درخواست تمديد سنوات در سامانه جامع آموزش پس از ورود به سيستم گلستان در قسمت پيشخوان خدمت 

 درخواست خود را ثبت کنيد.

 

 

 

 

 مراجعه به پيشخوان خدمت -1

 درخواست بررسي مشکالت آموزشيکليک برروي -2

  درخواست جديد-3

 انتخاب نوع درخواست:درخواست تمديد سنوات-1

 ثبت متن درخواست مورد نظر-2

 کيک بر روي دکمه ايجاد -3



 پس از ايجاد درخواست رکوردي در پيشخوان خدمت ايجاد مي شود.

 تمديد سنوات)مانند گواهي پزشکي و...( در صورت وجود بارگذاري شود. *در اين مرحله بايد مدارک مربوط به

دريافت *در مورد دانشجويان تحصيالت تکميلي بايد در پردازش ارسال مدارک، فرم مربوط به تائيد استاد راهنما از لينک 

 تکميل شده بارگذاري شود.در باالي صفحه دانلود و پس از تکميل و تائيد استاد راهنما ،اسکن فرم  فرمهاي مورد نياز

*پس از بارگذاري مدارک بايد درخواست خود را به کارشناس مربوطه ارسال کنيد.درصورت داشتن پيامي براي کارشناس مي 

 توانيد در قسمت توضيحات ثبت کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       هاي مستقل دانشکدهگردش کار در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده رئيس اداره اموزشتاييد 

 اتوماسيوندر سامانه 

 معاون اموزشي دانشکده امضاي 

 در سامانه اتوماسيون

 

 رئيس دانشکده

 

 ثبت در دبيرخانه دانشکده /پرديس

  کارشناس دانشکدهتاييد 

در  دانشکدهراي وثبت  در سامانه اموزش

 درخواست مشکالت اموزشي پردازش

در قسمت شرح  حذف نامه، نظر نهايي **

اداره کل درج توسط کمسيون موارد خاص 

از نتيجه  گردد تا دانشجو در سامانه اموزش

 مطلع گردد

نامه ي جوابيه توسط کارشناس اداره  تهيه**

کل در سامانه اتوماسيون و ثبت در پرونده 

 الکترونيکي دانشجو

 رونوشت به دبيرخانه اداره کل

 ارسال درخواست توسط دانشجو از پيشخوان خدمت

 



 پرديسدر کار گردش 

 

 

 

 

 رونوشت به کارشناس  اموزش

 دانشکده/پرديس جهت اطالع

 

 ارسال درخواست توسط دانشجو 

 از پيشخوان خدمت

/معاون پژوهشي و  معاون اموزشيتاييد 

 در سامانه اموزش دانشکده تحصيالت تکميلي 

و  کارشناس پرديس در سامانه اموزش تاييد

درخواست  در شرح پردازش پرديسراي ثبت 

 مشکالت اموزشي

 

 رئيس دانشکده

 

امضا معاون اموزشي پرديس در سامانه 

 اتوماسيون

 

در سامانه اموزش وثبت  تاييد کارشناس دانشکده 

در پردازش درخواست مشکالت راي دانشکده 

 اموزشي

 

 رئيس اداره اموزش پرديستاييد 

 در سامانه اتوماسيون

 

 دانشکدهرئيس 

 

 ثبت در دبيرخانه دانشکده /پرديس

 

 رونوشت به دبيرخانه اداره کل

کمسيون  در قسمت شرح  حذف نامه، نظر**

موارد خاص اداره کل درج گردد تا دانشجو در 

 سامانه اموزش از نتيجه مطلع گردد

نامه ي جوابيه توسط کارشناس اداره  تهيه**

سامانه اتوماسيون و ثبت در پرونده کل در 

 الکترونيکي دانشجو


