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ارسال درخواست

شروع

مراجعه به کارشناس دانشکده

درخواست )توجيه و اعالم قوانين 
به دانشجو( فوريت و عادي

اخذ امضاي فرمهاي درخواست انصراف 
ز موعد درصورت )و فرم تعهد زودتر ا

(نياز

ارسال به )وتاييد بارگذاري
فرمها در سيستم ( پرونده

گلستان

ا تاريخ جاري  اين نامه )مشاهده نامه حکم انصراف ب
حکم در انتهاي گردش کار به اتوماسيون بررسي و امضا ارسال 

(.مي شود

تغييروضعيت دانشجو به 
انصراف از تحصيل

ارسال کارنامه انصراف از تحصيل از طريق 
ز تغيير وضعيت به انصراف)پيشخوان مربوطه  (بعد ا

امه مالي دانشجوبراي  بارگذاري و تاييد کارن
در ارسال ( 82گزارش )دانشجويان داراي شهريه  

ز تغيير وضعيت به انصراف)مدارک (بعد ا
ابطال کارت دانشجويي

ثبت بدهي صندوق رفاه 
(پيش نياز خاتمه)

ارسال مدارک بدهي به صندوق رفاه به 
(ز طريق گلستان)پرونده 

اعالم تسويه 
اموردانشجويي

انجام کامل ساير تسويه 
حسابها

تاييد نهايي تسويه حساب دانشجو -1
تکميل اطالعات پيش نيازخاتمه -2
ثبت تاريخ درخواست در قسمت توضيحات -3*

توجه

های مستقل، کلیه وظایف در نظر گرفته شده برای  در دانشکده
.کارشناس پردیس، توسط کارشناس دانشکده انجام می شود

مسئول اداره تائيد 
آموزش دانشکده

امضاي معوان پذيرش 
اداره کل

ثبت اداره کل

:ارسال رونوشت به 

رئيس اداره کل آموزش دانشکده-
رئيس خوابگاه-
دبير شوراي انضباطي-
مدير کل اموردانشجويي-
مدير کل امور دانشجويي دانشگاه-
کارشناس خدمات ماشين اداره کل-
رونوشت به آقاي رسولي جهت ارسال رونوشت به وزارت علوم و سازمان -

سنجش

:بررسي مدارک
وجوددرخواست انصراف در پرونده -1
وجود مدارک مربوط به اتمام تحصيل در پرونده -2
وجود فرم تعهد زودتر از موعد در پرونده -3

فرم تعهد آيا 
زودتر از موعد 

در پرونده وجود 
دارد؟

(بررسی فوری درخواست)بله 

درخواست قبل از یک ماه در پیشخوان کارشناس می ماند)خیر

)

:بررسي کارنامه
بعد از )وجود کارنامه مالي براي دانشجويان داراي شهريه  -1

(تغيير وضعيت به انصراف
(بعد از تغيير وضعيت به انصراف)وجود کارنامه تحصيلي  -2

در پيشخوان دانشجو و اقدام به  (522)امکان ومشاهده گزارش موارد تسويه

تسويه حساب موازي با تسويه حساب اموردانشجويي

:پیوندهای نامه 
فرم درخواست انصراف-
(درصورت وجود در پرونده)فرم تعهدنامه زودتر از موعد-
کارنامه انصراف از تحصيل-
اسکن فرم تعهد محضري کارت مفقود شده/اسکن کارت دانشجويي-
تاييديه مقطع قبلي-
کارنامه مالي دانشجو براي دانشجويان داراي شهريه-

پایان

کارشناس پذيرش تاييد 
آموزش کل 

تاييد کارشناس فرآيندهاي  
پذيرش آموزش کل 

ارسال نامه انصراف به 
اتوماسيون

آموزشی   تائيد معاون
دانشکده

مراجعه سريع دانشجو بعد از ارسال 
درخواست

لطفا فقط تاريخ اضافه شود و جمله بدون * 
ير و بدون توضيحات اضافه درج شود  اين (تغي

)عبارت در متن پاياني درج مي گردد
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