 -1متقاضی می باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد پورتال دانشجویی به نشانی  http://pooya.uog.irگردد.
 -2در بخش آموزشی ،گزینهی ”درخواستهای آموزشی“ را انتخاب نماید .سپس” ،درخواست جدید“ را برگزینید.
 -3از بین گزینههای موجود ،مورد ”فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل“ برای دانش آموختگان کارشناسی و مورد
”فرم تسویه حساب دانشجویان متقاضی دریافت مدرک کاردانی“ برای دانش آموختگان کاردانی انتخاب گردد.
 -4گزینه ”تأیید و ادامه“ را برگزینید.
 -5در صفحهی جدید ،بخش ”توضیحات“ را تکمیل نموده و با انتخاب گزینهی ”ثبت“ ،فرایند ،پایان مییابد.
درخواست شما ،به کارشناسان محترم ارسال شده و مراحل طی می گردد .در شکل زیر ،مراحل درخواست ،به صورت تصویری
نمایش داده شده است .برای پیگیری پرونده خود ،میتوانید روی بخش” گردش کار“ کلیک کرده و در جریان مراحل رسیدگی
به پرونده خود باشید .خاطر نشان میکند ،انجام امور فوق به صورت حضوری ،امکان پذیر نمیباشد .در صورت هرگونه پرسشی،
میتوانید با ایمیل زیر ،در ارتباط باشید.
Email: gonabad.graduate@gmail.com

دانش آموختگان ،پس از ثبت درخواست ،ملزم به انجام موارد زیر هستند:
 -1دانش آموخته باید کارت دانشجویی خود را از طریق پست ،به آدرس مجتمع آموزش عالی گناباد ارسال نمایید .آدرس پستی
مجتمع در سایت به نشانی  http://gonabad.ac.irدر دسترس است .همچنین ،دانش آموختگانی که کارت دانشجویی آنها مفقود
شده است ،می باید فرم تعهد محضری را از آدرس ذیل دریافت نمایند و پس از تکمیل آن و ثبت در دفتر اسناد رسمی کشور ،از
طریق پست ،به آدرس مجتمع آموزش عالی گناباد ارسال نمایید.
Address: http://gonabad.ac.ir/coadjutor/department-of-education/educational-forms

 -2دانش آموختگانی که در دوران تحصیل خود ،از وام استفاده نمودهاند ،در صورت تمایل ،میتوانند آن را به صورت اقساط
پرداخت نمایند .برای این کار ،در بخش توضیحات(مرحله  6از عکس های فوق) ،تقاضای پرداخت اقساطی را بیان کنید .در این
صورت ،میباید  10درصد مقدار وام خ ود را به صندوق رفاه سازمان امور دانجشویان پرداخت نمایید و برای مقدار باقیمانده،
دفترچه قسط صادر میگردد .جهت کسب اطالعات بیشتر ،با کارشناس محترم خدمات وام و رفاه دانشجویی و یکی از شمارههای
 05157260742 ،05157260740یا  ،05157255191داخلی  102تماس گرفته تا ایشان شما را جهت انجام امور مربوط به
وام راهنمایی نمایند .افرادی که در دوران تحصیل ،وام دریافت نکردهاند ،نیاز به تماس با ایشان ندارند.

 -3چنانچه دانش آموخته ،بدهی شهریه ،جریمه تأخیر در انجام امور دانش آموختگی و هرگونه بدهی دیگر دارد ،میباید آن را
به صورت الکترونیکی از بخش امور مالی پورتال دانشجویی پرداخت نماید .در غیر اینصورت ،تا زمان تسویه حساب ،پرونده شما
در مرحله مورد نظر باقی میماند.
 -4چنانچه دانش آموخته ،کتابی به امانت گرفته است ،میباید آن را به کتابخانه تحویل دهد .برای دانشجویانی که امکان حضور
ندارند ،تحویل آن ،از طریق پست امکان پذیر است .در صورت عدم تحویل ،پرونده شما تا زمان بازگشت کتابها ،مرحله مورد
نظر باقی میماند.
 -5دانش آموختگان در بخش توضیحات(مرحله  6از عکسهای فوق) ،شماره شبای بانکی خود(فقط شماره حساب به نام دانشجو
باشد و نام بانک مهم نیست) را وارد نماید تا در صورت بستانکاری ،هزینه به حساب شما واریز شود .تاکید میگردد که در وارد
نمودن شماره شبا ،دقت فرمایید .در صورت مغایرت شماره شبا و مشخصات دانشجو ،امکان عودت بستانکاری نمیباشد.

