تاریخ تهیه4931/8/6:

کد فرمED-008:

شماره بازنگری4 :

تاریخ آخرین بازنگری:

راهنمای درخواست استرداد شهریه در سامانه گلستان(ویژه دانش آموختگان)
دانص آموختگان بستانکار می توانند جهت ثبت درخواست استرداد ضهریه مطابق راهنمای تصویری ذیل اقدام نمایند :

 .1با تَجِ بِ تصَیش ضواسُ ( )1هٌَی پیطخَاى خذهت سا اًتخاب ًواییذ.
تصویر شماره ()1

 .2دسخَاست استشداد ضْشیِ سا هطابق تصَیش ضواسُ ( )2اًتخاب ًواییذ.
تصویر شماره ()2

بر روی درخواست استرداد
شهریه کلیک نماییذ.

1

اداسُ آهاس ٍ اطالعات آهَصضی

کد فرمED-008:

تاریخ تهیه4931/8/6:

تاریخ آخرین بازنگری:

شماره بازنگری4 :

 .3پس اص اًتخاب دسخَاست استشداد ضْشیِ (تصَیشضواسٍُ )2اسد صفحِ ای هی ضَیذ کِ بایستی بشسٍی گضیٌِ
دسخَاست جذیذ کلیک ًواییذ(.تصَیش ضواسُ )3
تصویر شماره ()3
درخواست جذیذ را
انتخاب نماییذ.

تصویر شماره()4

انتخاب بانک مورد
نظر

شماره حساب سیبای
بر روی گزینه ایجاد

بانک ملی یا شبای سایر

کلیک نماییذ.

بانکها(فقط به نام خود

دانشجو) را وارد نماییذ.

.4دستصَیش ضواسُ( )4هطابق ساٌّوا عول ًوَدُ ٍ پس اص اًتخاب گضیٌِ ایجاد تصَیشضواسُ( )5سا هطاّذُ ًواییذ.
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تصویر شماره ()5

 .5با هطاّذُ عالئن عولیات دس تصَیش ضواسُ ()5


دس صَست ًیاص بِ اًجام اصالحات با اًتخاب گضیٌِ

هطابق ساٌّوای عالئن ریل اقذام فشهاییذ.
هی تَاًیذ ضواسُ حساب یا ًام باًک سا ٍیشایص ًوَدُ ٍ بشسٍی گضیٌِ

اصالح کلیک ًواییذ.


با اًتخاب گضیٌِ



دسخَاست استشداد خَد سا با اًتخاب گضیٌِ

هی تَاًیذ دسخَاست خَد سا حزف ًواییذ.
تاییذ ٍ پس اص آى بش سٍی گضیٌِ اعوال تغییشا ت کلیک ًوَدُ تا دسخَاست ضوا

ًْایی ٍ دس فشایٌذ اداسی قشاس گیشد.


با اًتخاب گضیٌِ

هی تَاًیذ هشاحل گشدش کاس خَد ٍ تاییذ کاسضٌاس هالی سا پیگیشی ًواییذ.

 .6دس ایي هشحلِ دسخَاست استشداد ضْشیِ بِ پایاى سسیذُ است .
توجه :داًص آهَختگاى هی تَاًٌذ گضاسش (1111کاسًاهِ هالی) ٍضعیت هالی خَد سا هالحظِ ًوَدُ ٍ ّشگاُ ایي
ٍضعیت اص بستاًکاس بِ تسَیِ حساب تغییش یابذ ،بشگطت هبالغ بِ حساب باًکی داًطجَ صَست گشفتِ است.
مسیر یابی گزارش 1111در سامانه گلستان
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