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 راَىمای تسًیٍ حساب داوشجًیان يیژٌ کاربران

 (کارمىد-استاد)

برش اسرام هَعرَ     بِ هٌظَس اعوال تسَیِ حساب الکتشًٍیکی داًطجَ دس ساهاًِ گلستاى تَسط کاسبشاى تعشیف ضذُ  

 هشاحل ریل اقذام ضَد.هطابق دسسیستن تسَیِ کٌٌذُ 

 ییهشاجعِ داًطجَ بِ اداسُ فاسغ التحصیالى ٍ ابطال کاست داًطجَ .1

 فعال ضذى هشاحل تسَیِ حساب داًطجَ دس سیستن گلستاى .2

  هطاّذُ هَاسد لضٍم تسَیِ تَسط کاسبشاى تسَیِ کٌٌذُ ٍ اقذام بِ آى .3

 تسَیِ ًوَد:اقذام بِ تسَیِ سا هطاّذُ ٍ  هی تَاى داًطجَیاى دس صف اًتظاس سیشریلق هطشیاص .4

اعالم تسًیٍ بدَی یا مراجعٍ داوشججً  -تسًیٍ حساب -تسًیٍ حساب داوشجًیان-مالی اداری  

 (4)مراجعٍ بٍ تصًیر شمارٌ

 (1تصَیش ضواسُ )

 تسَیِ کٌٌذُ است. اى ( ًطاى دٌّذُ ضشٍ  فشآیٌذ تسَیِ بشای کاسبش4( ٍ )3هطاّذُ بٌذ ضواسُ ) تًجٍ:

 ( قابل هطاّذُ است.2)تصَیش ضواسُ داًطجَ بذّی یا هشاجعِ  اعالم تسَیِکلیک بش سٍی پشداصش اص پس  .5

مدیران گريٌ باید با وًع کاربر 

يارد شًود ي از تغییر مدیر 

 .يضعیت خًد داری ومایىد
   .را ودارود سایر کاربران تسًیٍ کىىدٌ گسیىٍ 

جُت اعمال 

تسًیٍ برريی 

 مقابل پردازش

 کلیک ومایید.
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  (2تصَیش ضواسُ ) 

 

               ًواییذ.سا هطاّذُ ( 3تصَیش ضواسُ ) تعذاد داًطجَی هٌتظش تسَیِ حساب                     اًتخاب عالهت سَالبا  .6

 (3تصَیش ضواسُ )

 

ابطرال  ّورشاُ دلیرل    (بشسسی ًطرذُ )داًطجَیاى با ٍععیت تسَیِ کادس بشسسی ًطذُ با اًتخاب عالهت سَال  .7

ٍععیت ّای هتفاٍتی هاًٌذ فاسغ التحصیلی، اًتقال، اًصشاف ٍ یا اخرشا  باضرذ سا هطراّذُ    کِ هی تَاًذ کاست 

 ًواییذ.

مشاىده تعداد دانشجوی منتظر تسویو 

 حساب
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 .ًواییذ( سا هطاّذُ هی4َیش ضواسُ )تص خاب یک داًطجَ اص لیست داًطجَیاىبا اًت .8

  (4تصَیش ضواسُ )

 

 

 

دس صَستی کِ داًطرجَ برذّکاس    ٍ هطابق تَعیحات عول ًواییذ.دقت ًوَدُ  (4) گشّای تصَیشضواسُِ ًطاًب .9

علت سا اًتخاب اص عالهت سَال  است ٍ ضشایط تسَیِ سا ًذاسد با کلیک بش سٍی سطش هَسد ًظش دس بخص دلیل 

اّذُ )هطر  پاییي صفحِ گضیٌِ اصالح سا اًتخاب ًواییرذ. سا تایپ ًوَدُ ٍ دس قسوت  آىٍ یا دس صَست دلخَاُ 

 (522دلیل تَسط داًطجَ دس گضاسش

بش سٍی سطش هَسد ًظش کلیک ًوَدُ ٍ پس اص پاک کشدى پیام  جْت پاک کشدى پیام دس بخص دلیل ًیض هجذداً .11

 کلیک ًواییذ.اصالح سا گضیٌِ 

)تسَیِ حساب ّای هَسد ًیاص داًطجَ( هطاّذُ ٍ اقرذام هری    522داًطجَیاى علت عذم تسَیِ سا دس گضاسش  .11

 ًوایذ.

کلیک ًورَدُ ترا   عذم تسَیِ قشهض سًگ دس صَستی کِ داًطجَ هطکلی بشای تسَیِ ًذاسد، کافی است بش سٍی  .12

 (5تصًیر شمارٌمراجعٍ بٍ ) تبذیل ضَد.تسَیِ ضذُ ٍععیت داًطجَ بِ 

ضرشٍ   ( بِ پایاى هی سسذ ٍ بشای تسَیِ داًطجَی بعذی اص گضیٌِ 11هشحلِ تسَیِ حساب داًطجَ طبق بٌذ ) .13

 استفادُ ٍ هشاحل قبل سا تکشاس ًواییذ. هجذد

عکس 

 دانشجو

 يارد کردن دلیل بدَکاری
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)گرضاسش ٍعرعیت تسرَیِ حسراب      525عولیات هی تَاًیرذ گرضاسش    اًجام  اص صحت اطویٌاىجْت حصَل  .14

 داًطجَ ٍ اظْاس ًظش ًْایی( سا هطاّذُ ًواییذ.

  (5تصَیش ضواسُ )

بایذ سٍصاًِ چٌذیي باس صَست پزیشد تا داًطجَیاى دس صف  (اعالم تسَیِ ٍ یا هشاجعِ داًطجَ)هطاّذُ پشداصش  :تًجٍ

 خالی ضًَذ. حساب اًتظاس تسَیِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس 

 دانشجو




