
 

ثبت درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان مقطع درخواست 
 کارشناسی

 به وسیله دانشجویان  ثبت درخواست انصراف از تحصیلالف) فرآیند  

پس از مطالعه دقیق قوانین مربوط به درخواست انصراف از تحصیل، جهت ثبت درخواست مراحل زیر 
 دهید.را به ترتیب انجام 

شده و بر  21120پیشخوان خدمت به شماره پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش  -1
کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روي  درخواست بررسی مشکالت آموزشیروي لینک 

  د.عبارت آبی رنگ درخواست جدید کلیک کنی

 در صفحه ایجاد شده، عملیات زیر را انجام دهید. -2

 .را انتخاب نمایید"درخواست ان�اف از تحص�ل" ست عبارت از منوي نوع درخوا •

حتما دالیل و نکات مورد نظر را تایپ  "درخواست اول"در مستطیل جلوي عبارت  •
 کنید.

با کلیک بر روي کلید بازگشت در  . سپسدر پایین صفحه بر روي آیکون ایجاد کلیک نمایید  -3
 ید.پایین و سمت چپ صفحه به محیط اصلی بازگرد

، فرستنده، موضوع و زمان ایجاد گردیده است. از ستون عملیاتمحیط اصلی چهار ستون در  -4
 عملیات آیکون تایید و ارسال (اولین گزینه سمت چپ) را انتخاب نمایید. 

(دومین گزینه از سمت چپ) در ستون عملیات می توانید  حذف با انتخاب آیکون •
 درخواست خود را حذف نمایید.

(سومین گزینه از سمت چپ) در ستون عملیات می توانید  صالحا با انتخاب آیکون •
 درخواست خود را ویرایش نمایید.

، توسط کارشناس مدیریت امور آموزشیدرخواست انصراف از تحصیل الزم است به ترتیب  -5
، کارشناس یآموزشمور اده، کارشناس دانشکده، مدیر کارشناس دانشکده، رئیس دانشک

در ستون  آیکون مشاهده گردش کارگیرد. با انتخاب  آموزشی مورد بررسی قرارامور مدیریت 
وضعیت،  می توانید از 21120عملیات صفحه اصلی پردازش پیشخوان خدمت به شماره 

  آگاه گردید.توضیحات و مراحل ثبت درخواست 

 کارشناس مدیریت امور آموزشیبه وسیله  درخواست انصرافتایید/عودت ثبت  ) فرآیندب

شده و بر روي   21120گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره پس از ورود به سیستم 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 



 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 دانشجوخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را جهت انجام اصالحات به 

 .دنماییعودت 
تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •

 .گرددارسال به مرحله بعد درخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش کون مشاهده گردش کارآی •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 .کسري مدرك دانشجو را نشان می دهد: این آیکون گزارشآیکون  •

 کارشناس دانشکدهبه وسیله  ف از تحصیلانصرا درخواستثبت تایید/عودت  ) فرآیندج

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
. کارشناس در این مرحله قوانین آموزشی مربوطه و کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 کسري مدرك دانشجو را بررسی می نماید.

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون یط اصلی پردازش مذکور،مح در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
مرحله خود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را جهت انجام اصالحات به 

 .دنماییعودت  قبل
تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  خابانت با: آیکون تایید و ارسال  •

 .گرددارسال  مرحله بعدبه درخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل : از طریق این آیکونجزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 .کسري مدرك دانشجو را نشان می دهد: این آیکون گزارشآیکون  •

 

 



 

 رئیس دانشکدهبه وسیله  انصراف از تحصیل درخواستثبت تایید/عودت  ) فرآیندد

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیلدرخواست  لینک

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
مرحله ت به خود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را جهت انجام اصالحا

 .دنماییعودت قبل 
تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •

 .گرددارسال  به مرحله بعددرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

را نمایش  : وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجوآیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 کارشناس دانشکدهبه وسیله  انصراف از تحصیل درخواستثبت تایید/عودت  ) فرآینده

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
موافقت دانشکده با درخواست . درصورت کلیک نمایید انصراف از تحصیلینک درخواست ل

 ، انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس دانشکده انجام می پذیرد.دانشجو

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال •
 .گرددارسال  به مرحله بعددرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

 انجام می گردد.موزشی آفعالیت پس از ارسال پرونده فیزیکی دانشجو به امور این 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مدیر امور آموزشی به وسیله  ز تحصیلانصراف ا درخواستثبت تایید/عودت  ) فرآیندو

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 



 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
مرحله خود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را جهت انجام اصالحات به 

 .دنماییعودت قبل 
تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •

 .گرددارسال مرحله بعد به درخواست کلیک نمایید تا  و ارسالتایید و سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

مدیریت  کارشناس به وسیله راف از تحصیلانص درخواستثبت تایید/عودت  ) فرآیندي
 امور آموزشی 

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : ید و ارسالآیکون عدم تای •
 .دنماییعودت  ا به مرحله قبلرخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست 

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •
 .کلیک نمایید تایید و ارسالکلید  و سپس بر روي

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 

 

 

 



 

  ثبت درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان مقطع رخواست د
 تحصیالت تکمیلی

 به وسیله دانشجویان  ثبت درخواست انصراف از تحصیلالف) فرآیند  

قیق قوانین مربوط به درخواست انصراف از تحصیل، جهت ثبت درخواست مراحل زیر پس از مطالعه د
 را به ترتیب انجام دهید.

شده و بر  21120پیشخوان خدمت به شماره پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش  -1

کلیک نمایید. در صفحه باز شده بر روي  درخواست بررسی مشکالت آموزشیروي لینک 
  د.گ درخواست جدید کلیک کنیعبارت آبی رن

 در صفحه ایجاد شده، عملیات زیر را انجام دهید. -2

 .را انتخاب نمایید"درخواست ان�اف از تحص�ل" از منوي نوع درخواست عبارت  •

 حتما دالیل و نکات مورد نظر را تایپ کنید. "درخواست اول"در مستطیل جلوي عبارت  •

با کلیک بر روي کلید بازگشت در  . سپسنمایید در پایین صفحه بر روي آیکون ایجاد کلیک  -3
 ید.پایین و سمت چپ صفحه به محیط اصلی بازگرد

، فرستنده، موضوع و زمان ایجاد گردیده است. از ستون عملیاتمحیط اصلی چهار ستون در  -4
 عملیات آیکون تایید و ارسال (اولین گزینه سمت چپ) را انتخاب نمایید. 

ین گزینه از سمت چپ) در ستون عملیات می توانید درخواست (دوم حذف با انتخاب آیکون •
 خود را حذف نمایید.

(سومین گزینه از سمت چپ) در ستون عملیات می توانید  اصالح با انتخاب آیکون •
 درخواست خود را ویرایش نمایید.

، کارشناس مدیریت امور آموزشی توسطدرخواست انصراف از تحصیل الزم است به ترتیب  -5
، کارشناس یآموزشامور ده، کارشناس دانشکده، مدیر کارشناس دانشکده، رئیس دانشک

در ستون  آیکون مشاهده گردش کارمورد بررسی قرار گیرد. با انتخاب آموزشی  امور مدیریت
ت، وضعی می توانید از 21120عملیات صفحه اصلی پردازش پیشخوان خدمت به شماره 

  آگاه گردید.توضیحات و مراحل ثبت درخواست 

کارشناس مدیریت به وسیله  انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآیندب
 امور آموزشی

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 



 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، ستون عملیاتدر 

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 دانشجوخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را جهت انجام اصالحات به 

 .دنماییعودت 
تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: سالآیکون تایید و ار  •

 .گرددارسال  ه مرحله بعدبدرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتکون مشاهده آی •
 .باشد

 .کسري مدرك دانشجو را نشان می دهد: این آیکون گزارشآیکون  •

 کارشناس دانشکدهبه وسیله  انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآیندج

شده و بر روي   21120خدمت به شماره  پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان
. کارشناس در این مرحله قوانین آموزشی مربوطه و کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 کسري مدرك دانشجو را بررسی می نماید.

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید یک بر روي این آیکونکلبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 .دنماییعودت  ه مرحله قبلبخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را 

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •
 .گرددارسال  ه مرحله بعدبدرخواست کلیک نمایید تا  التایید و ارسو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 .کسري مدرك دانشجو را نشان می دهدآیکون  : اینگزارشآیکون  •

 

 



 

 استاد راهنمابه وسیله  انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآیندد

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون صلی پردازش مذکور،محیط ا در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 .دنماییعودت  ه مرحله قبلبخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را 

تایپ نموده خود را آیکون، در پنجره باز شده توضیح  این انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •
 .گرددارسال  ه مرحله بعدبدرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابلاز طریق این آیکون  :جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 رئیس دانشکدهبه وسیله  انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآینده

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 .دنماییعودت  ه مرحله قبلبخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را 

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: و ارسالآیکون تایید   •
 .گرددارسال  ه مرحله بعدبدرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مشاهده می جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

 

 

 



 

 کارشناس دانشکدهبه وسیله  انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآیندو

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
موافقت دانشکده با درخواست . درصورت کلیک نمایید اف از تحصیلانصرلینک درخواست 

 ، انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس دانشکده انجام می پذیرد.دانشجو

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

تایپ نموده خود را نجره باز شده توضیح این آیکون، در پ انتخاب با: آیکون تایید و ارسال •
 .گرددارسال  ه مرحله قبلبدرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

 انجام می گردد.موزشی آفعالیت پس از ارسال پرونده فیزیکی دانشجو به امور این 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 مدیر امور آموزشیبه وسیله  انصراف از تحصیل ثبت تایید/عودت درخواست ) فرآیندي

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون محیط اصلی پردازش مذکور، در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : ون عدم تایید و ارسالآیک •
 .دنماییعودت  ا به مرحله قبلرخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست 

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •
 .گرددارسال  ه مرحله بعدبدرخواست کلیک نمایید تا  تایید و ارسالسپس بر روي کلید و 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 ه میمشاهد جزییات درخواست دانشجو قابل: از طریق این آیکون جزییاتآیکون مشاهده  •
 .باشد

مدیریت امور  کارشناس به وسیله انصراف از تحصیلثبت  تایید/عودت درخواست ) فرآیندز
 آموزشی 

شده و بر روي   21120پس از ورود به سیستم گلستان وارد پردازش پیشخوان خدمت به شماره 
 . کلیک نمایید انصراف از تحصیللینک درخواست 



 

 :شود زیر مشاهده می هاي  آیکون ط اصلی پردازش مذکور،محی در ستون عملیات

در پنجره باز شده دالیل  می توانید کلیک بر روي این آیکونبا : آیکون عدم تایید و ارسال •
 .دنماییعودت  ه مرحله قبلبخود را در قسمت توضیح تایپ نموده و سپس درخواست را 

تایپ نموده خود را این آیکون، در پنجره باز شده توضیح  انتخاب با: آیکون تایید و ارسال  •
 .کلیک نمایید تایید و ارسالو سپس بر روي کلید 

: وضعیت، توضیحات و مراحل ثبت درخواست دانشجو را نمایش آیکون مشاهده گردش کار •
 .دهد می

 

 


