
 در سامانه آموزشی گلستان  ثبت درخواست حذف پزشکی درسراهنمای  

 
 را مطابق شکل زیرانتخاب نمائید: بررسی مشکالت آموزشیدرخواست از منوی پیشخوان خدمت گزینه 

 

 

 
  

 را مطابق شکل زیر تکمیل نمائید: درخواست در ادامه فرم
 

 
 

 

 

 نوع درخواست را حذف پزشکی انتخاب نمائید.در ابتدا    

 ال انتخاب نمائید.ؤدر ادامه ترم درخواست را باکلیک برروی عالمت س

باکلیک برروی عالمت سؤال دانشکده، گروه و عنوان درس  کد درس درخواستی 

 را  انتخاب نمائید.

 

ایجاد کلیک برروی گزینه با 
 درخواست خود را ثبت نمائید. 

 به منوی پیشخوان خدمت ارجاع داده می شوید.بازگشت درادامه با کلیک برروی گزینه 

وارد  "درخواست جدید"با کلیک برروی گزینه 

 شوید.پنجره درخواست حذف پزشکی  

)نوع بیماری در این قسمت دلیل حذف پزشکی 

 یا مشکل پزشکی ( را ثبت نمائید.



 

 

)درصورت عدم پرداخت هزینه درخواست شما قابل ارسال به مرحله بعد نمی باشد و پیغام زیر نمائیدو ارسال تایید  بعد از پرداخت هزینه،   حال درخواست ثبت شده

 نمایش داده می شود(:
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

هزار ریال( را  با کلیک برروی لوگوی بانک  130000)هزینه ثبت درخواست حذف پزشکی  و تاریخ انقضای کارت  CVV2 ،با داشتن شماره کارت، رمز دوم اینترنتی  

 : ملی به صورت اینترنتی  پرداخت نمایید

پنجره پرداخت الکترونیکی)مطابق شکل زیر(  با کلیک برروی آیکن مشخص شده

بازمیشود بعد از پرداخت کامل هزینه درخواست خود را تایید و ارسال نمائید. 

 .می شود پزشک معتمد دانشگاه فرستادهبه کارتابل  بررسی درخواست شما جهت 

 

 آیکن ها به ترتیب از سمت راست به چپ : 

  ، پرداخت هزینه تایید و ارسالاصالح درخواست، مشاهده درخواست، حذف درخواست،   مشاهده گردش کار،



نمایش داده می شود  "پرداخت الکترونیکی با موفقیت صورت پذیرفت "کترونیکی با موفقیت انجام شود  همانند شکل باال پیغام در صورتی که عملیات پرداخت ال

ه روی گزینه بازگشت بدر غیر اینصورت مجددا برای انجام پرداخت الکترونیکی با رفع مشکلی که از طرف بانک اعالم شده است سعی نمایید. در هر صورت با کلیک بر

 شوید که درجدول پایین فرم مطابق شکل زیر پاسخ بانک مشخص است: "پرداخت های الکترونیکی دانشجو"سیستم گلستان وارد صفحه 

 

 

 



:)تنها به درخواست هایی رسیدگی می شود که تایید و ارسال نمائید "تایید و ارسال "بعد از پرداخت کامل هزینه، درخواست خود را  مطابق شکل زیر

 گردد(

 

 پزشک معتمد دانشگاه می باشد. توسط قابل بررسی دانشجوتایید و ارسال درخواست تنها بعد از  

را در سامانه ثبت نمائید. خود  قبل از مراجعه به پزشک معتمد باید درخواست حذف پزشکی الزاما       

دانشجو،  با توجه به سابقه آموزشی دانشگاه  معتمدپزشک هر گونه تصمیم در خصوص حذف پزشکی درس پس از تایید  

ارسال در بازه امتحانات  به درخواستهایی رسیدگی می کند که  شورا. در ضمن می باشد دانشگاه آموزشیشورای نهایتاً بر عهده 

.شده باشد

معاون/ اصل تمامی مدارک پزشکی خود را به صورت کامل به  ،  خارج از دانشگاه  در صورت داشتن مدارک پزشکی) 

(.دیایارائه نم نماینده آموزشی دانشکده خود 

.ارسال مدارک توسط دیگران اجتناب گرددحتی المقدور از مدارک بیماری می بایست توسط شخص دانشجو ارائه و  

 با توجه به اینکه کلیه مدارک پزشکی و گواهی ها استعالم می گردد درج آدرس، شماره تلفن بیمارستان، درمانگاه و یا مطب 

.پزشک الزامی است

اطالعات که از طریق پردازش  تغییر میکند یغایب به حذف پزشکدر صورت تایید نهایی درخواست ، وضعیت نمره درس از  

.قابل مشاهده می باشد جامع دانشجو

بعد از ثبت درخواست در منوی پیشخوان و موافقت پزشک معتمد جهت ادامه کار می تحصیالت تکمیلی دانشجویان  

جهت طرح در شورای تحصیالت تکمیلی ثبت  نمایند:بایست درخواست خود را ازطریق مسیر ذیل 

  دانشجو تقاضای بررسی و حل مشکالت آموزشی ---درخواست ها  ---دانشجو                                         

 

                                                                                                                                      
  (مشاورهبهداشت و  زمرک) 2واقع در ساختمان شماره  10الی  8ساعت حضورپزشک معتمد دانشگاه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 


