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رييس محترم دانشگاه پيام نور استان
با سﻼم و احترام
با ﺗﻮجه به فعالسازي پيش خﻮان ﺗسﻮيه حساب سيستمي جهت فارغ التحصيلي دانشجﻮيان
در سامانه گلستان و امكان ايجاد درخﻮاست الكترونيكي براي دانشجﻮيان ،مراحل زير جهت انجام
امﻮر مربﻮطه مطابق با قﻮانين و مقررات به شرح زير به اعﻼم ميشﻮد .خﻮاهشمند است دستﻮر
فرماييد اقدام ﻻزم انجام شﻮد.
 -١دانشجﻮ در پيشخﻮان "درخواست بررسي مشكﻼت آموزشي" در نﻮع درخﻮاست
"درخواست تسويه حساب "نسبت به ثبت درخﻮاست اقدام مينمايد.
 -٢كارشناس آمﻮزش با كد خدمت  ٣نسبت به بررسي درخﻮاست اقدام مينمايد و در صﻮرت
ﺗاييد ،كارت دانشجﻮيي ابطال ميشﻮد) .ابطال شدن كارت در پردازش  ١٢٢٣٠مشﺨﺺ
است و به صورت اتوماتيك با تاييد كارشناس آموزش مركز در پيش خوان خدمت
به انجام مي رسد (.
 -٣به محض ابطال كارت ،هر يك از كاربران ﺗعريف شده در مراحل ﺗسﻮيه ) ٢١مورد كاربر
تعريف شده توسط كاربران ارشد مراكز ( در پردازش  ١٢٢٥٠مي ﺗﻮانند نسبت به ﺗاييد
مراحل ﺗسﻮيه خﻮد براي دانشجﻮ مربﻮطه اقدام نمايند .ﻻزم به ذكر است كاربران ﺗعريف شده
در مراحل ﺗسﻮيه مي بايست روزانه نسبت به مشاهده و بررسي درخﻮاستها در اين پردازش
اقدام نمايند .براي هر كاربر قبﻼ ﺗﻮسط كاربر ارشد استان مطابق با قﻮانين اعﻼم شده ،سطح
دسترسي ﺗسﻮيه در پردازش ﺗعريف كاربران اختصاص داده شده است.
 -٤در صﻮرﺗي كه مراحل  ٣به طﻮر كامل انجام شده باشد ،درخﻮاست ﺗسﻮيه در پيشخﻮان
خدمت براي كاربر فارغ التحصيﻼن مركز با خدمت  ١٣فعال ميشﻮد .در اين بخش كاربر
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با انتخاب عﻼمت مانيتﻮر در پيشخﻮان خدمت ،وارد پردازش  ١٢٢٦٠شده و در صﻮرت
اعمال گزينه تاييد نهايي در پردازش مذكﻮر و تيك تاييد در صفحه اصلي پيشخﻮان،
دانشجﻮ جهت ﺗسﻮيه مﻮرد ﺗاييد قرار ميگيرد و درخﻮاست به مرحله ﺗاييد رئيس مركز
ارسال ميشﻮد.
 -٥در اين مرحله رياست مركز با خدمت اجرايي  ٦نسبت به بررسي درخﻮاست اقدام نمﻮده و
پس از ﺗاييد ،اﺗمام مرحله ﺗسﻮيه به انجام ميرسد.
با ﺗﻮجه به اينكه ثبت درخﻮاست ﺗنها ﺗﻮسط دانشجﻮياني قابل انجام است كه فارغالتحصيل
نشدهاند ،ضروري است حداكثر ﺗا ﺗاريخ  ٩٩/١١/٣٠براي دانشجﻮيان فارغالتحصيل نسبت به
صدور گﻮاهي فارغالتحصيلي اقدام شﻮد .از ﺗاريخ مزبﻮر به بعد كنترل صدور گﻮاهي منوط به ثبت
تسويه حساب سيستمي ميشود.
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