
)رونوشت  یا تحصیالت درک گواهینامه موقت پایانمگرامی متقاضی ارسال پستی قابل توجه دانشجویان 
 نامه نظام وظیفه برای دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی(

از طریق ثبت درخواست در بخش پیشخوان خدمت سیستم گلستان  که ارسال پستی مدرک پایان تحصیالت دانشجویانازآنجا  
انجام می گیرد لذا نحوه انجام هر یک از مراحل و کاربرد نشانه های مختلف هر فعالیت گردش کار ارسال مدارک تحصییلی  

 در راهنمای تصویری ذیل نمایش داده شده است.

شرط اصلی و  ،ترتیب انجام مراحل گردش کارشایان ذکر است مطالعه دقیق و توجه به جزئیات و 
 می باشد. به مدرک مورد درخواستسریع و آسان و از راه دور  ستیابیاجتناب ناپذیر د

با  ا مشاهده نماید وگلستان وضعیت صدور گواهینامه خود رسیستم  84گزارش ضروری است دانشجو ابتدا در  :مهم نکته

در ستون توضیحات  "مکان درخواست ارسال پستی مدارک از طریق پیشخوان وجود دارد"ات مشاهده عبار

 می تواند نسبت به درخواست تحویل پستی آن به شرح ذیل اقدام نماید.مطابق شکل   84گزارش 

 
 



 ثبت درخواست ارسال پستی مدرک وظیفه دانشجو:مرحله اول: 

 ورود به سیستم گلستان با استفاده از شناسه و رمز عبور دانشجو -1-1

 مطابق تصویر زیر سیستم گلستانباالیی  منویدر  "پیشخوان خدمت" گزینهروی کلیک -1 -2

 
 مطابق تصویر زیر "ارسال مدارک تحصیلی"روی لینک کلیک  3-1

  

 2-1کلیک روی "پیشخوان خدمت"

 3-1کلیک روی لینک ارسال مدارک تحصیلی 



 زیرمطابق تصویر  "درخواست جدید"روی لینک  کلیک 4-1

 
 نوع دریافت. از منوی مربوط به دریافت فیزیکی)ارسال پستی(انتخاب گزینه  5-1

 

 

 4-1کلیک بر روی لینک درخواست جدید 

از  دریافت فیزیکی)ارسال پستی(انتخاب گزینه  5-1
 منوی مربوط به نوع دریافت



 پایین فرم.در  کلیدکلیک روی و  مطابق تصویر زیر تکمیل فرم 6-1

آدرس ثبت شده ارسال خواهد شد عواقب ثبت غلط اطالعات آدرس و کدپستی به تذکر: ازآنجاکه مدرک تحصیلی شما به 
 عهده خود دانشجو می باشد.

 

 مثال: گواهی موقت پایان تحصیالت )امکان انتخاب چندین مدرک وجود دارد( گزینه هابین از  نیاز ک موردار مدانتخاب 

تکمیل تمام اطالعات 
آدرس به طور کامل و با 
ذکر جزئیات به خصوص 

 کدپستی و تلفن

 تکمیل وکالت نامه الزم نیست وکاربردی ندارد.



فقط دانشجویانی که پرونده فارغ التحصیلی آنان در آموزش کل/اداره خدمات آموزشی بررسی گردییده و فیارغ  :مهمتذکر
و متعهد به  دانشجو( و یا در اطالعات جامع 84)قابل مشاهده در گزارش  التحصیلی آنان در سیستم گلستان ثبت گردیده است

 ارگان خاصی نیستند می توانند درخواست خود را بدون خطا ثبت نموده و منتظر مراحل بعدی بمانند.

 

 

  )تصویر زیر(بازگشت به صفحه قبل 7-1

 
  

 زاصالح درخواست در صورت نیا
 با استفاده از عالمت مداد

درخواست در صورت  مشاهده
 نیاز با استفاده از عالمت ذره بین



)جهت ارسال درخواست برای مرحله بعد تحت عالمت تیک مطابق تصویر زیر اول مرحلهتایید  8-1

 ضروری است(

 
و تایید اداره دانش  احتمالی توضیحاتثبت منتظر   مطابق شکل زیر مشاهده گردش کار کلیک بر روی عالمت با-9-1

 باشید.درمحل مشخص شده با عالمت فلش قرمز رنگ در تصویر زیر( آموختگان 

 

تایید هر مرحله با عالمت تیک، آخرین اقدام هر مرحله است که به 

 منزله ارسال پیام برای فرد بعدی در گردش کار می باشد.

1 

2 

3 

 کلیک بر روی عالمت مشاهده

 گردش کار



 نشان دهد. دانشجوصدور مدرک مربوطه را به مراحل اداری در سیستم گلستان می تواند وضعیت  84گزارش  نکته:

 مدرک پستی وظیفه اداره دانش آموختگان:تعیین امکان ارسال -2مرحله 

تحویل به شخص  جهتبررسی امکان صدور مدرک مربوطه به اداره دانش آموختگان در این مرحله کارشناسان محترم  
ان تحویل مدرک جهت مشاهده دانشجو   در درخصوص دالئل عدم امک الزم را توضیحاتودر صورت نیاز  پرداخته دانشجو

در قسمت توضیحات  ثبت می نمایند.تا دانشجویان ضمن مشاهده  عالمت تیکهنگام تایید/عدم تایید مرحله تحت 
 اقدام نمایند. جهت رفع نواقص و محدودیت ها توضیحات در جدول گردش کار خود)توضیحات مرحله قبل(

 
 

یدتیک تایید/عدم تای -3 دانشجو جهت مشاهده  84گزارش  -2 

 وضعیت صدور مدرک

مشاهده جزئیات درخواست دانشجو -1  



 وظیفه دانشجو:پرداخت هزینه پست و آپلود نواقص اعالم شده -3مرحله 

آپلود مورد نیاز را مدارک  در جدول گردش کار( در صورت وجود )توجه به توضیحات اداره دانش آموختگاندانشجو باید با  
 .انجام دهد مطابق شکل زیر موجود از طریق آیکنرا  وپرداخت هزینه پست نماید

 
  

2- 3کلیک بر روی عالمت ارسال مدارک الکترونیکی و اپلود مدارک مورد نیاز مطابق تصویر 

 زیر

اییدتیک تایید/عدم ت 4-3  

مشاهده گردش کار  1-3

 وتوضیحات

3- 3کلیک بر روی عالمت پرداخت الکترونیکی و پرداخت مبلغ 160000لایر با استفاده از پنجره 

 بانک تجارت  مطابق تصویر زیر



 زیر پلود مدارک بر اساس شکلآ- 2-3

 
 

 

 2-3کلیک بر روی لینک ارسال 

2-3- انتخاب فایل تصویر اسکن شده مربوطه)     فرمت    و حج      حداکثر 250 کیلو 
در این قسمت طی سه مرحله تصویر فوق از کامپیوتر خود و اپلود آنبایت   

1 

2 

3 

وحجم  jpgبا فرمت 



 

 پرداخت الکترونیکی مبلغ پستی از درگاه بانک تجارت مطابق تصویر و (3)تصویر مرحله بازگشت به صفحه قبل -3-3

 

 
 تایید مرحله سوم تحت عالمت تیک.  4-3

 

ز دوم با استفاده از رم کلیک بر روی عالمت بانک و پرداخت مبلغ نمایش داده شده

 کارت شتاب



  : آماده سازی مدرک جهت پستاداره دانش آموختگانوظیفه  -4مرحله 

 پرداخت دانشجو و مدارک آپلود شده توسط وی در صورت نیازبررسی  -

آماده سازی مدرک صادر شده برای پست و ثبت تحویل مدرک به دبیرخانه آموزش کل در پردازش نامه های دانشجو  -
  84جهت نمایش در گزارش 

 تایید یا عدم تایید مرحله با ذکر توضیحات تحت عالمت تیک. -

 تحویل مدرک پستی به اداره پست و ثبت کد رهگیری :دبیرخانه آموزش وظیفه -5مرحله 

  84ثبت در پردازش نامه های دانشجو جهت نمایش در گزارش و  تحویل مدارک پستی به اداره پست -

 84در گزارش   ساعت بعد 24  ثبت کد رهگیری پست -

 

 
 

مشاهده درخواست دانشجو و آدرس پستی 2-5  

ثبت تحویل مدرک به اداره پست 3-5  

کلیک بر روی لینک ارسال مدارک  1-5

 تحصیلی

رحله ساعت ثبت کد رهگیری پست در قسمت توضیحات و تایید م 24بعد از  4-5  



 84مشاهده کد رهگیری در گزارش :وظیفه دانشجو  -6مرحله 

 

 واحد پشتیبانی سیستم آموزشی گلستان            پایان                                                        


