مراحل صدور و ارسال مدرك دانشگاهي
 .1با مراجعه به پورتال دانشگاه اصفهان با آدرس  ui.ac.irو بخش سامانه ها گزینه دانشجویی گلستان را انتخاب کنید.

 .2با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه گلستان شوید.
http://golestan.ui.ac.ir/home/Default.htm
فقط دانشجویان فارغ التحصیل قبل از سال  11می توانند بدین صورت وارد گلستان شوند:
شماره دانشجویی  :نام کاربری
شماره دانشجویی  :رمز عبور

 .3وارد منوی پیشخوان شده و گزینه ارسال مدارک تحصیلی را انتخاب کنید.

 .4پس از انتخاب گزینه درخواست جدید ،فرم را پر کنید.

 .5پس از کلیک دکمه اعمال ،درخواست شما در جدول نمایش داده می شود.

 .6عملیات هایی که روی درخواست شما انجام می شود به شرح زیر است:

آیکون

"مشاهده گردش کار"  ،نشان می دهد درخواست شما اکنون کجاست.

آیکون

"مشاهده جزئیات" ،اطالعات درخواست شما را نشان می دهد.

آیکون

"مشاهده پرونده" ،برای آپلود مدارک شما در پرونده قرار داده شده است.

آیکون

"ویرایش"  ،برای اصالح اطالعات درخواست بکار می رود.

آیکون

"حذف" ،برای حذف درخواست شما قرار داده شده است.

توجه  :حتما پس از مطمئن شدن از جزیات درخواست خود ،آیکون
تایید درخواست شما وارد گردش کار نمي شود.

"تایید" را کلیک کنید .در صورت عدم

 .7پس ار تایید درخواست توسط دانشجو  ،درخواست شما در کارتابل کارشناس فارغ التحصیالن دانشکده مربوطه قرار می
گیرد و کارشناس مربوطه پس از بررسی پرونده شما در صورت کامل بودن پرونده ،درخواست را تایید و درصورت ناقص
بودن پرونده آن را دوباره به شما بر می گرداند.

 .8دانشجو پس از تکمیل پرونده دوباره درخواست را تایید کرده و کارشناس نیز پس از بررسی آن را تایید می کند و دانشجو
وارد مرحله پرداخت می گردد .الزم به ذکر است برای پرداخت الکترونیکی رمز دوم کارت باید فعال باشد.برای فعال سازی
رمز دوم به یکی از دستگاههای خود پرداز بانکها مراجعه فرمائید.

 .1مدرک دانشجو پس از پرداخت و تایید آن ،توسط کارشناس اداره صادر و جهت بررسی به رئیس اداره فارغ التحصیالن
ارسال می گردد و پس از تایید آن توسط رئیس اداره ،مدرک به آدرس دانشجو پست می گردد.

