
تأیید کننده نهایی تأیید کننده تهیه کننده

                        فرشته شاهبازی

  کارشناس فناوری اطالعات اداره آموزش

عنوان سند: فرآیند ثبت درخواست نسخه المثنی دانشنامه و  نسخه المثنی گواهی موقت پایان تحصیالت  
دانش آموختگان مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزشی گلستان

ویژه:  دانش آموختگان مقطع کارشناسی شماره: ۴۰۱۲/۳۰۰/۲۸۹۵۰تاریخ  :  ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

از تاریخ ١٤٠١/١٠/٠١ کلیه دانشآموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت دریافت نسخه المثنی دانشنامه و گواهی 
موقت پایان تحصیالت مقطع کارشناسی میبایست به سامانه گلستان (پیشخوان خدمت - ارسال مدرک تحصیلی) مراجعه 

و پس از ثبت درخواست، کلیه مراحل را بهصورت غیرحضوری به انجام رسانید. 

(لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید.)

نسخه المثنی دانشنامه و گواهی موقت پایان تحصیالت بعد از انجام کامل فرایند مربوطه در پیشخوان خدمت سامانه 

گلستان،  به آدرس پستی درج شده در سامانه گلستان ارسال میگردد.
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مدارک الزم جهت درخواست دریافت المثنی دانشنامه و گواهینامه موقت

دانشآموخته موظف است جهت دریافت المثنی مدارک خود نسبت به تکمیل مراحل زیر اطمینان حاصل کند:

ثبت درخواست المثنی مدارک دانشنامه و المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیالت از طریق پیشخوان خدمت سامانه آموزشی  .١

جامع گلستان

بارگذاری تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشتورو) و عکس (باحجاب اسالمی) و تصویر گواهی موقت مفقودی (در صورت  .٢

موجود بودن)

تکمیل و ارائه نمودن فرم استشهاد و  فرم تعهدنامه (قابل دریافت از سایت دانشگاه) .٣

سه نوبت آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار بافاصله زمانی ٢ماهه و ارائه برگههای روزنامه جهت دریافت المثنی دانشنامه .٤

٥. یک نوبت آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار و ارائه برگه روزنامه جهت دریافت المثنی گواهینامه موقت

پرداخت هزینه ٣٠٠٠٠٠ ریال بهحساب بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان .٦

شمارهحساب: ٤٤٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠۷٣٦٠٣٠١۸۹٥١
کد شناسه: ٣٤۸٠۷٣٦٦٣١١۹٠٠٠٠٠١۸۹٥١٠٠٠٠٠٠٣٣

ارسال کلیه مدارک از طریق پست به آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان  .٧

زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - اداره خدمات آموزشی 
واحد دانشآموختگان - کد پستی: ۹۸١٦۷٤٥٦٣۹

نسخه المثنی دانشنامه و گواهی موقت پایان تحصیالت بعد از انجام کامل فرایند مربوطه در 

پیشخوان خدمت سامانه گلستان،  به آدرس پستی درج شده در سامانه گلستان ارسال میگردد.

https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf
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دریافت نسخه المثنی دانشنامه و نسخه المثنی گواهی موقت پایان تحصیالت در پیشخوان خدمت سامانه گلستان

الف: دریافت شناسه کاربری و گذرواژه

دانشآموخته گرامی، درصورتیکه شناسه کاربری و گذرواژه سامانه خود را فراموش نمودهاید، جهت دریافت شناسه کاربری و گذرواژه 

جدید به آدرس https://www.usb.ac.ir/authedu مراجعه نمایید.

ب: ورود به سامانه گلستان 

پس از دریافت شناسه کاربری و گذرواژه، برای ورود به سامانه گلستان پس از باز کردن مرورگر اینترنت، به آدرس  

golestan.usb.ac.ir  مراجعه نمایید. 

شناسه کاربری، گذرواژه و کد امنیتی نمایشدادهشده را بهدرستی وارد و کلید ورود را کلیک نمایید. 

پس از وارد نمودن شناسه و گذرواژه جدید، صفحه تغییر شناسه کاربری و گذرواژه نمایش داده خواهد شد که الزم است آن را تغییر و 

سپس با گذرواژه اخیر وارد سامانه خود شوید.
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ج: ثبت درخواست دریافت دانشنامه

پس از ورود به سامانه جامع آموزش باید به "پیشخوان خدمت" مراجعه نمایید. -١
جهت ثبت درخواست دریافت دانشنامه، در پیشخوان خدمت گزینه "ارسال مدارک تحصیلی" را انتخاب و بر روی "درخواست  -٢

جدید" کلیک نمایید.

در پنجره "تقاضای دریافت مدرک تحصیلی" موارد خواسته شده را بهدقت تکمیل نمایید.  -٣

الزم به ذکر است مدرک موردنظر به آدرسی که در این قسمت تکمیل میشود ارسال خواهد شد؛ لذا الزم است موارد را بادقت و صحت 
اطالعات الزم تکمیل و در نهایت روی گزینه بررسی تغییرات کلیک و پس از صحت و درستی روی گزینه ایجاد کلیک نمایید و سپس 

گزینه بازگشت را انتخاب نمایید. 
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مطابق تصویر فوق، در صورت اطمینان از اطالعات ثبت شده دانشآموخته میتواند در پائین صفحه با کلیک بر روی دکمه  -٤

بررسی تغییرات و در صورت عدم بروز خطا در اطالعات وارد شده گزینه ایجاد را کلیک نموده  و مراحل ثبت درخواست خود را به پایان 

رساند. الزم به ذکر است مشاهده پیغام درخواست شما با موفقیت ثبت شد در پائین صفحه نشاندهنده ثبت صحیح درخواست توسط 

دانشآموخته میباشد.

با کلیک بر روی بازگشت در پایین و سمت چپ صفحه به محیط پیشخوان خدمت باز گردید. -٥

در ستون عملیات شش آیکون زیر مشاهده میشود:   

آیکون مشاهده گردشکار: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست را نمایش میدهد. 
آیکون حذف: دانشآموختگان میتوانند در صورت لزوم درخواست خود را حذف نمایند. 

آیکون اصالح: دانشآموختگان میتوانند در صورت لزوم درخواست خود را اصالح نمایند. 
آیکون تأیید و ارسال: درخواست دانشآموختگان جهت بررسی و اظهارنظر به کارشناس مربوطه ارسال میگردد. 

آیکون پردازش: برای بارگذاری و ارسال مستندات استفاده میگردد. 
آیکون ارزیابی اشتغال: برای شرکت در نظرسنجی (ارزیابی اشتغال) 

در این مرحله الزم است فرم نظرسنجی (ارزیابی اشتغال) را کامل نموده تا امکان تأیید و ارسال درخواست ایجاد شود. بدین  -٦
منظور روی آیکون کلیک نمایید تا لیست پرسشنامهها نمایش داده شود. (در صورت عدم انجام نظرسنجی با خطای مشخص شده در 

تصویر ذیل مواجه خواهید شد)
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پرسشنامه رصد اشتغال دانشآموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان را انتخاب نمایید تا فرم نظرسنجی نمایش داده شود. 

پس از پاسخگویی به همه سؤاالت گزینه اعمال تغییرات را کلیک نمایید. در صورت مشاهده پیغام سبزرنگ پایان عملیات پاسخگویی  
در پایین صفحه، گزینه بازگشت را کلیک نمایید.

پس از اعمال تغییرات در صفحه پاسخگویی به سؤاالت نظرسنجی گزینه پایان پاسخگویی را انتخاب نمایید. 
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جهت بارگذاری و ارسال مستندات، با کلیک بر روی آیکون "پردازش"، صفحه "ارسال و تأیید مدارک پرونده دانشجو" باز  -۷

خواهد شد و دانشآموخته قادر به بارگذاری مدارک موردنیاز میباشد.

برای بارگذاری فایل مربوط به مدارک موردنیاز، بر روی گزینه ارسال نموده تا امکان بارگذاری مدارک فراهم گردد.

نکته: اسکن مدارک میبایست در قالب فرمت  jpg  بوده و با حجم بین ١٥۰ تا ٢٥۰ کیلوبایت باشد.

نکته مهم: دانشآموخته باید قبل از تأیید نهایی درخواست، در قسمت ثبت درخواست کد رهگیری 
پستی را ثبت کند و سپس با تأیید درخواست آن را برای مرحله بعد ارسال نماید.

بسیار مهم: درخواستها تنها پس از "تأیید و ارسال" توسط دانشآموخته، بررسی خواهد شد؛ لذا الزم است دانشآموخته با بازگشت 

به پیشخوان خدمت، درخواست خود را "تأیید و ارسال" نماید. (درخواست قبل از تأیید و ارسال، قابل اصالح میباشد.)

درخواست دانشآموخته طبق فرایند تعریف شده، به کارشناس دانشآموختگان ارجاع میشود. -۸
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پس از دریافت اصل مدارک توسط اداره دانشآموختگان، مدرک المثنی دانشآموخته بـه دبیرخانه دانشگاه جهت ارسال از طریق  -۹

پست انتقال مییابد.

کد رهگیری مرسوله ارسالی، جهت پیگیری در قسمت توضیحات درج و فرایند پایان مییابد. -١٠

مادامی که درخواست دانشآموخته در حال بررسی میباشد جهت پیگیری و مشاهده روال درخواست خود میتواند گزینه جاری را انتخاب  -١١

نماید و زمانی که روند درخواست به پایان رسید گزینه "خاتمهیافته" را انتخاب نموده و با کلیک بر روی "مشاهده گردشکار" مراحل 

بررسی درخواست خود را از ابتدا تا انتها مشاهده نماید.


