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راهنمای تسویه حساب الکترونیکی دانشجو در سامانه گلستان

دانشجویان گرامی:
جهت انجام تسویه حساب الکترونیکی مطابق راهنمای ذیل اقدام نمایید.
 .1پس اص اسسبل پشيوذٌ اص سًی داوطکذٌ لبل اص َشگًوٍ مشاجعٍ حضًسی بٍ اداسٌ فبسغ التحصیالن،
گضاسش ( 522تسًیٍ حسبة َبی مًسد ویبص داوطجً) سا دس سبمبوٍ گلستبن مطبَذٌ ي سيوذ تسًیٍ حسبة
خًد سا پیگیشی ومبئیذ.
 .2دس صًست مطکل يسيد بٍ سبمبوٍ ي یب مطبَذٌ گضاسش  522بب کبسضىبس داوطکذٌ تمبس حبصل ومبییذ.
 .3دس صًست عذم ومبیص اطالعبت دس گضاسش مشبًطٍ بب اداسٌ فبسغ التحصیالن تمبس حبصل ومبییذ.
 .4بب تًجٍ بٍ تصًیش ضمبسٌ ( )1مىًی مبلی اداسی-تسًیٍ حسبة داوطجًیبن-گضاسش َبی تسًیٍ حسبة-
تسًیٍ حسبة َبی مًسد ویبص َشداوطجً سا اوتخبة ومبییذَ( .مبن گضاسش  522بىذ1ي)2

تصویر شماره()1

مًاسد تسًیٍ ضذٌ ي یب عذم
تسًیٍ سا اص گضاسش فًق
پیگیشی ومبییذ.
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تصویر شماره ()2

وتیجٍ گضاسش اص طشیك تىظیمبت مًاسد ریل لببل مطبَذٌ می ببضذ:
ممذاس =0مًاسدعذم تسًیٍ ممذاس =1مًاسد تسًیٍ ضذٌ خبلی گزاضته فیلذ= مطبَذٌ
َمٍ مًاسد

ممذاس =0دسحبل تسًیٍ
ممذاس =1پبیبن یبفتٍ

ببکلیک بش گضیىٍ صیش وتیجٍ
گضاسش سا مطبَذٌ ومبییذ
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به نکات ذیل دقت نمایید:
 .1پیبم َبی ستًن دلیل (لضيم تسًیٍ) سا بٍ دلت بخًاویذ ي دس صًست لضيم مشاجعٍ بٍ اداسٌ مًسد وظش الذام فشمبییذ.
 .2دس صًست مطبَذٌ يضعیت عذم تسًیٍ بیص اص  22سبعت بٍ ضمبسٌ َبی داخلی دسج ضذٌ دس ستًن مسـئًل
(تسًیٍ/تلفه) تمبس حبصل فشمبییذ.
 .3پس اص اتمـبم کلیـٍ مًاسد تسًیٍ حسبة بب اداسات تسـًیٍ کىىذٌ داوطـگبٌ ي تبییـذ وُبیی تًسـط اداسٌ فــبسغ
التحصیالن "تاریخ تایید نهایی تسویه حساب" سا دس لسمت ببالی گضاسش مطبَذٌ ي ایه بٍ معىبی اتمبم
عملیبت تسًیٍ حسبة می ببضذ.
تهیه و تنظیم :اداره آمار و اطالعات آموزشی دانشگاه

