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استعلم؟م 
بررسی در پایگاه  -1

داده
بررسی شرایط  -2

احراز اولیه

ند ثبت نام اولیه خدمات دانشجویی در فراخوان فرآی
ST-01دانشجویی  

99-06-24آخرین تغییرات 

خیر

نمایش پیام بصورت سیستمی
 در بانک اطلعات مددجویان اطلعاتی وجود ندارد -1

در صورت نیاز، مراجعه به مراکز مثبت زندگی  
 شما حائز شرایط خدمات دانشجویی نیستید -2

ثبت و ویرایش مشخصات اصلی مقطع 
تحصیلی و الصاق مدارک توسط دانشجو

بله

مشاهده خلصه شرایط احراز

ثبت مشخصات ترم جاری و الصاق 
مدارک توسط دانشجو

نمایش درخواست در کارتابل مددکار و نمایش شرایط احراز اختصاصی فرد-1
 بررسی اطلعات و مدارک دانشجو توسط مددکار مثبت زندگی-2 

نمایش درخواست در کارتابل مددکار شهرستان و نمایش شرایط احراز -1
 بررسی اطلعات و مدارک دانشجو توسط کمیته شهرستان -2اختصاصی فرد

بررسی و تطبیق 
مدارک؛ مددکار مثبت 

زندگی

ثبت تایید و ارجاع به مرحله 
بعد

تایید

ثبت عدم تایید و دلیل 
نقص مدرک

عدم تایید

بررسی و تطبیق 
مدارک و اعتبار؛ کمیته 

شهرستان

ثبت تایید و ثبت مبلغ نهایی 
و سیستمی

تایید

ثبت عدم تایید و دلیل 
نقص مدرک

عدم تایید

ثبت تایید خدمت و اضافه شدن به لیست 
پرداختی های شهرستان 

درصد از کل درخواست ها 5پایش استانی 
تعیین و ثبت اعتبار برای هرگروه برای هر ترمتوسط مدیرکل استان

توسط حوزه تخصصی

ثبت در پرونده فرد، اعلم در کارتابل فرد
مبلغ کل شهریه، مبلغ پرداخت شده توسط 

سازمان، تاریخ و  

تغییر گذر واژه

ارجاع به دانشجو
جهت اصلحا 

ارجاع به دانشجو
جهت اصلحا 

بررسی اعتبار و میزان 
پرداختی و اولویت  
برای هر داانشجو

اعلم به دانشجو برای عدم پرداخت و ددیل  
توسط سیستم

صحت سنجی اطلعات با دانشگاه ها تا  بل از 
زمان ثبت نام ترم بعدی  

تایید دانشجویی توسط 
دانشگاه؟م

اجازه ثبت کارنامه ترم جاری و ثبت ترم بعدی 

تایید

ثبت در سیستم و تغییر -1عدم تایید
وضعیت تحصیلی

ثبت در کارتابل دانشجو -2

صورتحساب دانشگاه  -اپلود و ثبت پرینت مالی
توسط دانشجو  در سامانه

درصدی در هر گروه دریافت 1پایش ستادی 
توسط حوزه تخصصی -چهار گروه دریافتی

فراد غیر صددرصدی دوگروه  -تعیین سرانه ا
برای هر ترم توسط حوزه تخصصی

تایید پرداخت

عدم تایید پرداخت

تعیین اولیت های گروه ها توسط حوزه 
تخصصی
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