
 دانشگاهکمیسیون موارد خاص  جهت طرح در دانشجویان هایدرخواست

  به وسیله دانشجویان محترم کمیسیون موارد خاصدرخواست 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 نماییدترم 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 اول درخواستدر مستطیل جلوی عبارت -3

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

آیکون زیر مشاهده می شود: 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  : آیکون ارسال مدارک  -

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

.ارسال نماید"JPG, .JPEG, .PDF." و نوع فایل "کيلو بایت  250"حداکثر 

دهد. را نمایش می دانشجو درخواست کمیسیون موارد خاصتوضیحات و مراحل ثبت  ،: وضعیتآیکون مشاهده گردش کار  -

 خود را حذف نمایند. کمیسیون موارد خاصتوانند در صورت لزوم درخواست دانشجویان محترم میآیکون حذف:   -

خود را اصالح نمایند. کمیسیون موارد خاصتوانند در صورت لزوم درخواست دانشجویان محترم می آیکون اصالح:  -

گردد.به ایشان ارسال می راهنمااستاد محترم  اظهار نظرثبت شده جهت  کمیسیون موارد خاصدرخواست  آیکون ارسال:  -

.سیستم هیچ گونه محدودیت زمانی ندارد واقدام به ثبت درخواست خود نمایند  مواقع لزومدر  توانندمی محترم دانشجویان -5

داشته باشند و تا مشخص  شدن نتیجه نهاییفعال را به صورت  کمیسیون موارد خاصتوانند یک درخواست دانشجویان فقط می -6

 .ندارند دانشگاه کمیسیون موارد خاصت دیگری جهت آن اجازه ثبت درخواس

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




