به نام خدا

تعريف و مقررات مربوط به درخواست كارت المثني
*در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن كارت دانشجوئي پس از اطالع رساني به كارشناس
آموزش مربوطه و طي مراحل اداري الزم  ،دانشجو موظف است پس از ورود به سامانه جامع
آموزش وطي كردن مراحل ذكر شده در راهنماي ذيل ،اقدام نمايد.
*در طول تحصيل دانشجو ،كارت المثني فقط يكبار صادر مي شود .در صورت دو بار مفقود شدن
صرفاً موضوع با تأئيد كميسيون موارد خاص دانشگاه بررسي و با اعالم اداره كل حراست دانشگاه
وتائيد مسئولين ،قابل پيگيري و صدور مجدد است.

راهنماي دانشجويان جهت ارسال درخواست كارت دانشجويي المثني:
ابتدا گزارش شرح واقعه به سرقت رفتن ويا مفقود شدن كارت دانشجويي به كارشناس آموزش
مربوطه ،اعالم شود.
پس از ورود به سامانه آموزش گلستان ،براي ارسال درخواست كارت دانشجويي به منوي پيشخوان
خدمت ،مراجعه نماييد.

پس از انتخاب كارت دانشجويي از ستون سمت راست منو ،لينك درخواست جديد را انتخاب
كنيد.

پس از باز شدن صفحه درخواست كارت دانشجويي نوع درخواست را كارت المثني را انتخاب و
سپس با كليك بروي ارسال تصوير ،فايل عكس خود را كه نام آن بايد شماره دانشجويي خود
باشد ،ارسال نماييد.

براي ثبت درخواست ،پس از ارسال عكس به ترتيب كليدهاي

‹‹--

‹‹--

موجود در پائين صفحه ،كليك نماييد .پس از اين مرحله يك رديف در صفحه اصلي ديده مي
شود .باكليك بر روي اين سطر ،صفحه ي تاييد باز مي گردد .با انتخاب تاييد و اعمال تغييرات به
مرحله بعدمي رويد.

در اين مرحله بر روي سطر مورد نظر كليك كنيد تا صفحه مربوط دريافت فرم تعهد محضري،
نمايش داده شود.

در فرم ظاهر شده ي ذيل شماره دانشجويي خود را وارد كرده و بر روي مشاهده گزارش ،كليك
نماييد.

پس از گرفتن گزارش ،بر روي آماده سازي جهت چاپ كليك كرده و فرم را پرينت بگيريد.

پس از انجام كارهاي مربوط به تعهد محضري و اسكن آن وتبديل به فرمت  gifيا  jpgدر صفحه
پيشخوان خدمت بر روي

كليك كرده تا به مرحله بعد برويد.

در اين مرحله بر روي سطر موردنظر كليك كنيد تا صفحه مربوط به ارسال مدارك باز شود.

با كليك بر روي لينك ارسال مي توانيد تعهد نامه اسكن شده خود را  uploadنمائيد.

جهت مشاهده و اطمينان از ارسال فايل  uploadشده مي توانيد برروي

كليك نماييد ومدرك

ارسالي خود را مشاهده نمائيد.

پس ازبازگشت به صفحه ي اصلي ،بر روي عالمت

كليك كنيد تا به مرحله ي بعدي برويد.

در اين مرحله الزم است هزينه ي كارت درخواست شده ،بصورت الكترونيكي پرداخت شود .با
كليك برروي سطر مربوط به پرداخت الكترونيكي ،صفحه ي مربوطه باز مي شود .پس از پرداخت

و بازگشت به صفحه ي اصلي ،بر روي عالمت

كليك كنيد تا به مرحله ي بعدي برويد .در

صورت عدم پرداخت با خطامواجه خواهيد شد.
پس از بازگشت به صفحه اصلي پيشخوان خدمت بر روي

كليك كنيد تا درخواست شما جهت

بررسي در توسط كاربر دانشكده  /پرديس ارسال گردد.

*در صورت اشتباه در درخواست تا قبل از پرداخت هزينه مي توانيد از دكمه
درخواست استفاده كنيد و درصورت لزوم اقدام به ثبت مجدد درخواست نمائيد.

جهت حذف

