
 دانشجویان  سنوات تحصیلی درخواست تمدید 

  به وسیله دانشجویان محترم تمدید سنوات تحصیلیدرخواست ثبت فرآیند: 

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

  کلیک کنید.درخواست جدید کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روی عبارت آبی رنگ  درخواست بررسی مشکالت آموزشی

در کلیک نمایید . ترم کلمه جلوی در عالمت سوال بر روی را انتخاب کنید و سپس  مورد نظرجمله  نوع درخواستاز منوی -2

 گزینه مورد نظر را برگزینید.مستطیل موجود 

حتما دالیل و نکات مورد نظر را تایپ کنید و سپس در پایین صفحه بر روی آیکون  درخواست اولدر مستطیل جلوی عبارت -3

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

 شود:آیکون زیر مشاهده می پنجدر ستون عملیات   -4

پس از کلیک بر روی این آیکون ، در صفحه باز شده دو ردیف وجود دارد که در هر ردیف کلمه آبی رنگ : ارسال مدارک آیکون -

فایل انتخابی  حجمدر   نیاز راشود که مدارک مورد شود. با کلیک بر روی این کلمه، به کاربر اجازه داده میهده میمشا ارسال

 .ارسال نماید"JPG, .JPEG, .PDF." لو نوع فای "کيلو بایت 250"حداکثر 

 دهد. را نمایش می دانشجوثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی  توضیحات و مراحل ،: وضعیتآیکون مشاهده گردش کار  -

 خود را حذف نمایند.تمدید سنوات تحصیلی  توانند در صورت لزوم درخواستدانشجویان محترم میآیکون حذف:   -

 خود را اصالح نمایند.توانند در صورت لزوم درخواست تمدید سنوات تحصیلی می دانشجویان محترم آیکون اصالح:  -

 گردد.به ایشان ارسال می راهنمااستاد محترم  اظهار نظرثبت شده جهت  درخواست تمدید سنوات تحصیلی آیکون ارسال:  -

تا در روز انتخاب واحد بتوانند در به ثبت درخواست خود نمایند  قبل از تاریخ ثبت نام اصلی اقدام بایستمیدانشجویان محترم  -5

از طریق  در تقویم آموزشی فرآیند ثبت نام اصلی شرکت نمایند و واحد های درسی مورد نیاز خود را اخذ کنند. تاریخ ثبت نام اصلی

 باشد.قابل دسترسی می وب سایت دانشگاه

داشته باشند و تا مشخص  شدن نتیجه نهایی فعال را به صورت وات تحصیلی درخواست تمدید سنتوانند یک دانشجویان فقط می-6

 ندارند .تحصیلی  تمدید سنواتت دیگری جهت آن اجازه ثبت درخواس

 جهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست خود استفاده کنند.  1301به شماره توانند از گزارش  دانشجویان محترم می -7

 

 

 



  راهنما محترم استاد به وسیله دانشجویان تحصیلی تمدید سنواتدرخواست عودت تایید/فرآیند: 

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

 کلیک نمایید.  درخواست بررسی مشکالت آموزشی

 شود:زیر مشاهده می آیکونپنج در ستون عملیات  -2

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

 توانند آن مدارک را مشاهده و یا ذخیره  نمایند. محترم راهنما می

به شماره  ی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجودرخواست بررساز طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزیيات:  -

  باشد.قابل مشاهده می 16830

در پنجره باز شده دالیل خود را ، پس از کلیک بر روی این آیکونتوانند می راهنما اساتید محترم ارسال: و آیکون عدم تایيد  -

 .دهند عودتهت انجام اصالحات به ایشان را ج و سپس درخواست دانشجو نموده تایپتوضيح در قسمت 

و یا موافقت ، در پنجره باز شده کلمه پس از کلیک بر روی این آیکون بایستمیاساتید محترم راهنما  آیکون تایيد و ارسال:  -

اظهار تایپ نموده و سپس بر روی کلید اعمال تغییرات کلیک نمایند تا درخواست مربوطه برای  توضيح را در قسمت مخالفت

 مدیر محترم گروه ارسال گردد.نظر

 دهد.را نمایش می دانشجو درخواست تمدید سنوات تحصیلی وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت آیکون مشاهده گردش کار:  -

 هاها و توضیحات موجود در آنجهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست  1301به شماره تواند از گزارش  استاد محترم راهنما می -3

 استفاده نماید.

  



 /محترم گروهمدیران  به وسیله دانشجویان تحصیلیتمدید سنوات درخواست عودت فرآیند تایید: 

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

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

 .کلیک نمایید درخواست بررسی مشکالت آموزشیبر روی لینک  -2

 شود:آیکون زیر مشاهده می پنجدر ستون عملیات  -3

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

 نمایند. توانند آن مدارک را مشاهده و یا ذخیره محترم گروه می

به شماره  درخواست بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجوآیکون پردازش از طریق این  آیکون مشاهده جزیيات:  -

 باشد. قابل مشاهده می 16830

، در پنجره باز شده دالیل خود را در توانند پس از کلیک بر روی این آیکونمدیران محترم گروه می ارسال: و آیکون عدم تایيد  -

 دهند. عودتتایپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام اصالحات به اساتید محترم راهنما توضيح قسمت 

و یا موافقت ، در پنجره باز شده کلمه پس از کلیک بر روی این آیکون می بایستمدیران محترم گروه  آیکون تایيد و ارسال:  -

 اظهار نظرعمال تغییرات کلیک نمایند تا درخواست مربوطه برای تایپ نموده و سپس بر روی کلید ا توضيح را در قسمت مخالفت

 ارسال گردد.یا واحد پردیس دانشگاهی  روسای محترم دانشکده مربوطه

 دهد.را نمایش می دانشجودرخواست تمدید سنوات تحصیلی توضیحات و مراحل ثبت  ،وضعیت آیکون مشاهده گردش کار:  -

ها  و توضیحات آنها استفاده جهت اطالع از آخرین وضعیت درخواست 1301به شماره از گزارش توانند مدیران محترم گروه می -4

 کنند.

  



 /ها یا واحد سای محترم دانشکدهؤر به وسیله تمدید سنوات تحصیلی دانشجویاندرخواست  عودتفرآیند تایید

 پردیس دانشگاهی:

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

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

 .کلیک نمایید درخواست بررسی مشکالت آموزشیبر روی لینک  -2

 شود:آیکون زیر مشاهده میپنج در ستون عملیات  -3

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

 توانند آن مدارک را مشاهده و یا ذخیره  نمایند. مییا واحد پردیس دانشگاهی  هامحترم دانشکده

به شماره  درخواست بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجواز طریق این آیکون پردازش  مشاهده جزیيات: آیکون  -

 باشد. قابل مشاهده می 16830

، در توانند پس از کلیک بر روی این آیکونمییا واحد پردیس دانشگاهی  هاسای محترم دانشکدهؤر ارسال: و آیکون عدم تایيد  -

مدیران محترم تایپ نموده و سپس درخواست دانشجو را جهت انجام اصالحات به توضيح ل خود را در قسمت پنجره باز شده دالی

 دهند. عودت گروه

، در پس از کلیک بر روی این آیکون بایستمی ها یا واحد پردیس دانشگاهیسای محترم دانشکدهؤر آیکون تایيد و ارسال:  -

تایپ نموده و سپس بر روی کلید اعمال تغییرات کلیک نمایند تا  توضيح را در قسمت مخالفتو یا موافقت پنجره باز شده کلمه 

برای طرح در شورای محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی به مسئول محترم دفتر امور آموزشی و تحصیالت درخواست مربوطه 

 ارسال گردد. دانشگاه  تکمیلی

 دهد.را نمایش میدانشجو تحصیلی  درخواست تمدید سنواتتوضیحات و مراحل ثبت  ،وضعیت آیکون مشاهده گردش کار:  -

جهت اطالع از آخرین وضعیت  1301به شماره توانند از گزارش  ها یا واحد پردیس دانشگاهی میسای محترم دانشکدهؤر -4

 مطلع شوند. هاها و توضیحات آندرخواست

  



  مسئول محترم  به وسیله دانشجویان تحصیلی تمدید سنواتدرخواست با  مخالفتثبت /موافقت ارسالفرآیند

 دفتر آموزش:

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

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

 .کلیک نمایید درخواست بررسی مشکالت آموزشیبر روی لینک  -2

 شود:آیکون زیر مشاهده می پنجدر ستون عملیات  -3

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

تواند آن مدارک را مشاهده و از آنها پرینت تهیه نماید تا در دستور کار شورای محترم آموزشی و تحصیالت می محترم دفتر آموزش

 تکمیلی دانشگاه قرار گیرد. 

به شماره  درخواست بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجواز طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزیيات:  -

 باشد. قابل مشاهده می 16830

شورای آموزشی  مخالفت، کلیک بر روی این آیکون بایست بامی مسئول محترم دفتر آموزش :با درخواست عدم موافقتآیکون   -

 و تحصیالت تکمیلی دانشگاه را با درخواست دانشجو در سیستم ثبت نماید. 

را زیر موارد ، در پنجره باز شده پس از کلیک بر روی این آیکون بایستمی مسئول محترم دفتر آموزش آیکون تایيد و ارسال:  -

د تا درخواست مربوطه برای ثبت در سیستم گلستان یک نمایتایپ نموده و سپس بر روی کلید اعمال تغییرات کل توضيح در قسمت

 ارسال گردد. دانشگاه محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی مدیریت به کارشناسان

به همراه پرداخت هزینه یا بدون  تکميلی دانشگاه با درخواست دانشجوشورای محترم آموزشی و تحصيالت  موافقت :الف

 پرداخت هزینه

  درخواست دانشجو باموافقت نيمسال تحصيلی   ب:

 دهد.را نمایش می دانشجو تحصیلیدرخواست تمدید سنوات توضیحات و مراحل ثبت  ،وضعیت آیکون مشاهده گردش کار:  -

 آموزشی مشکالت و مسائل بررسی هایدرخواست کار گردش  وضعيتتواند در گزارش می مسئول محترم دفتر آموزش -4

 پرینت تهیه نماید. هاها و توضیحات آناز آخرین وضعیت درخواست 1301به شماره  دانشجو

  



  کارشناس محترم آموزش: به وسیله دانشجویان تحصیلی تمدید سنواتدرخواست  موافقت ثبتفرآیند 

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

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

 .کلیک نمایید آموزشی درخواست بررسی مشکالتبر روی لینک  -2

 شود:در ستون عملیات چهار آیکون زیر مشاهده می -3

 دهد.تحصیلی دانشجو را نمایش می درخواست تمدید سنواتتوضیحات و مراحل ثبت  ،وضعیت آیکون مشاهده گردش کار:  -

 موافقت، در پنجره باز شده کلمه پس از کلیک بر روی این آیکون بایستمیکارشناس محترم آموزش   آیکون تایيد و ارسال:  -

شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی موافقت  .وی کلید اعمال تغییرات کلیک نمایدتایپ نموده و سپس بر ر توضيح را در قسمت

 .شودمیدانشگاه با درخواست دانشجو در سیستم ثبت 

سرترم و آماده سازی دانشجو جهت ثبت ، کاربر وارد پردازش با کلیک بر روی این آیکون :دانشجو ایجاد سرترمآیکون   -

 شود تا اقدامات الزم را انجام دهد.می12340به شماره  نام و ترميم

به شماره  درخواست بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجواز طریق این آیکون پردازش  آیکون مشاهده جزیيات: -

 باشد. قابل مشاهده می 16830

 آموزشی مشکالت و مسائل بررسی های درخواست کار گردش  وضعيتتواند در گزارش کارشناس محترم آموزش می -4

 ها و توضیحات آنها را مشاهده نماید.آخرین وضعیت درخواست 1301به شماره  دانشجو


