راهنمای درخواست کارت دانشجویی

 .1جهت درخواست کارت دانشجویی از منوی پیشخوان خدمت بر روی کارت دانشجویی کلیک نمایید.

 .2در صورتی که از قبل درخواست داده اید بر روی مربع سوابق قبلی کلیک نموده و گردش کار را ببینید .در غیر اینصورت برای درخواست ،بر
روی درخواست جدید کلیک نمایید.

 .3در قسمت نوع درخواست  ،درخواست خود را انتخاب و در صورتی که تمایل دارید عکس روی کارت تغییر نماید بر روی ارسال تصویر عکس
دانشجو کلیک و عکس مورد نظر را انتخاب نمایید .سپس بر روی ایجاد کلیک کنید.

 .4بر روی کلید ( تایید) کلیک نمایید تا درخواست شما تایید گردد .در صورت انصراف از درخواست می توانید بر روی حذف کلیک کنید.

 .5پس از تایید درخواست بر روی کلید اعمال تغییرات کلیک کنید.

 .6در مرحله بعد باید هزینه کارت را از طریق پرداخت الکترونیکی بپردازید بر روی کلید پردازش  کلیک کنید.

 .7جهت پرداخت بر روی آیکن بانک تجارت کلیک نمایید و بر روی کلید پرداخت در سایت بانک کلیک کنید تا به سایت بانک وارد گردد.

 .8مشخصات کارت عابر بانک خود را وارد نمایید.

 .9بر روی کلید تکمیل فرآیند خرید کلیک نمایید.

 .11بر روی گزینه بازگشت به سیستم گلستان کلیک نمایید.

 .11بر روی آیکن بررسی مجدد کلیک نمایید یک ردیف از مشخصات پرداخت ایجاد می گردد.در صورتیکه پرداخت به درستی انجام شود در
ردیف ایجاد شده و در قسمت پاسخ بانک موفقیت تراکنش را خواهید دید.

 .12سپس مجددا بر روی کلید تایید  کلیک نمایید تا پرداخت مورد تایید قرار گیرد و سپس جهت دریافت فرم بر روی آیکن گزارش کلیک
کنید.

 .13در قسمت اول فرم مشخصات فردی خود را بررسی نمایید در صورتی که نیاز به ویرایش دارد به کارشناس پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایید
در غیر اینصورت بر روی کلید آماده سازی جهت چاپ کلیک کنید.

 .14از طرق منوی  Fileگزینه  Printرا کلیک نمایید و بر روی کلید  Printکلیک کنید.

 .15پس از چاپ فرم مجددا کلید تایید  را کلیک نمایید تا درخواست شما برای کارشناس ارسال گردد.

 .16پس از تایید فقط کلید گردش کار باقی می ماند .جهت پیگیری چاپ کارت دانشجویی بر روی کلید گردش کار کلیک نموده و در ستون
وضعیت تایید یا عدم تایید درخواست را مشاهده نمایید .جهت تحویل کارت دانشجویی باید فرم تقاضا را به مسئول صدور کارت تحویل
نمایید.

