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سامانه درخواست غیر حضوری و ارسال پستی مدارک دانشآموختگان
بدون نیاز به حضور در محل دانشگاه
طرح مشترک دانشگاه بجنورد و اداره کل پست خراسان شمالی برای توسعه
دولت الکترونیک و کاهش هزینهها و رفت وآمدهای غیر ضروری

مدارک پایان تحصیالت را در منزل تحویل بگیرید.

سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه بجنورد
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مرحله 1
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مرحله 5

ثبت در خواست دانشجو

بررسی پرونده

پرداخت هزینههای مصوب

تأیید وآماده سازی -

ارسال مدارک

توسط دانش آموخته

مدارک

ثبت درخواست ارسال فیزیکی

بررسی پرونده متقاضی و اعـالم

پـس از تأییــ د پرونــ ده،

پس از تأیید و آماده سازی ،

پاکت گـذاری مدارک تحصـیلی و

مدارک در سامانه آموزشـ ی

تأیید و یا اعالم کسری مدارک از

دانش آموخته میبایست وجه

مـدارک تحـصیلی بـرای

ارسال با پست ویژه ( سریعترین پست)

گلستـان (منـوی پیشخـوان

طریق گردش کار پیشخوان خدمت

مصوب را با یکی از کارت های

ارسـال تحـویلدبیرخـانه

به آدرس دانش آموخته.

خدمـت -ارســ ال مـدارک

به دانش آموخته.

عضو شـتاب از طریق درگـاه

دانشآموختگان خواهد شد.

متقاضی میتواند درگردش پیشخوان

تحصیلی)و بارگـذاری مدارک

کسری مدارک از نزدیکترین واحد

پرداخـت اینترنتی موجود در

الزم ( مخصوص آقایان گواهی

پستی محل سکونت به آدرس

سامانه آموزشـ ی گلستـ ان

مرسوله را دریافت و پیگیری نمـاید.

وضعیت نظام وظیفه)

دانشگاه ،واحد دانش آموختگان

(منوی پیشخـوان خدمت -

دانشآموخته و یا نماینده معـرفی

قابل ارسال می باشد.

ارسـال مـدارک تحـصیلی)

شده آن مو ظف است پس از دریافت

پرداخت نماید.

مدارک رسیـد آن را که در پاکـ ت

خدمت سامانه گلستان کد رهگـیری

پستی پیشبینی شده امضاء و به مأمور
پست تحویل نماید.
توجه  :براساس مقررات نظام وظیفه تحویل مدارک دانشآموختگان (آقـا ) با ارائه یکی از موارد ذیل امکان پذیر است ( الزم است هنگام در خواست توسط متقاضی اسکن و در
پیشخوان خدمت سامانه گلستان بارگذاری شود):
- 1کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت؛  - 2کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت؛  - 3برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن؛  - 4گواهی صادره
از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام؛  - 5گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر با قید شماره کالسه معافیت تحصیلی در مدت اعتبارآن(صرفاً تحویل مدرک تحصیلی مقطع
قبلی)؛ – 6گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت ؛  - 7گواهی صادره از نیرو های مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه.

