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 فارغ التحصیلی
 :مراحل فارغ التحصیلی

 تسویه حساب )تسویه حساب داخلی دانشکده ، تسویه حساب از طریق سامانه گلستان( .1

 تسویه حساب داخلی دانشکده از طریق فرم مخصوص انجام شده و پس از تکمیل با کارت دانشجویی تحویل اداره آموزش خواهد شد. .1

 )دانشووجو نیایوود هیههونووه مشووکل آموزشووی و بوودهی شووفریه داشووته باشوود(      تسووویه حسوواب بووا یسوومتفاد مختلوود دانشووهاه در سووامانه گلسووتان       .2

 یابل رویت است.  مالی و اداردلیه    -سامانه گلستان  پس از فعال شدن تسویه حساب دانشجو چهونهی انجام آن از طریق

 سویه حساب وجود دارد یک مورد مربوط به دانشکده مییاشد که توسط کارشناس مربوطه انجام خواهود شود و  ت مورد  14و در کرج  مورد 13در تفران 

 توسط کارشناسان دانشهاه تایید خواهند شد.باییمانده  موارد به یسمتفاد مختلد دانشهاه نداشته باشد ر صورتیکه دانشجو هیههونه بدهید

 مورد زیر حضوراً به یسمتفاد مربوطه مراجعه نماید:دانشجو موظد است در ارتیاط با تسویه چفار 

 کمک هزینه –صندوق رفاه  –اداره رفاه دانشجویی  .1

 خوابهاه –صندوق رفاه  –اداره رفاه دانشجویی  .2

 رئیس اداره رفاه دانشجویی –معاونت دانشجویی  .3

 د کتابخانه مرکزد در دانشهاهبه یسمت پایان نامه هاحاود فایلفاد ورد و پی دد اف  پایان نامه/رساله   CDتحویل  .4

 .فایل ها الزم است حاود اسکن صورتجلسه دفاع و فرم اصالت اثر امضاء شده دانشجو ییل از ففرست و چکیده باشد

  نمایند.در ساختمان پردیس بین الملل مراجعه دانشجویان پردیس بین الملل دانشهاه موظفند جفت تسویه حساب مالی به کارشناس مالی پردیس بین الملل 

   ثیت پایان نامه/ رساله در سامانه ملی ثیت پایان نامه ، رساله و پیشنفاده پژوهشهاه علوم و فنآورد اطالعات ایران )ایرانداک( .2

 /https://sabt.irandoc.ac.ir   آدرس سامانه

کنیود در  یان نامه یا رساله خود ایودام نمووده و در انتفوا فایلفواد ورد و پوی دد اف مربوطوه را آپلوود موی        در این سامانه پس از نامنویسی نسیت به ثیت پا

این ااییلنبا ن ااااصورتیکه تمام مراحل را درست انجام داده باشید پس از اتمام کار ایمیلی حاود ثیت مدارک شما در سامانه براد شما ارسال خواهد شود  

  رانداکانلستمعنایاپذیرشادراسامان اثبتاای

پایان نامه یا رساله توسط کارشناسان ایرانداک بررسی شده و ایمیلی تحت عنوان پذیرش در ایرانداک براد شما ارسال خواهود  معموال پس از دو یا سه روز 

شوتر بوه صوورت شوکلی بووده و      شد و از شما خواهد خواست که براد ادامه کار به دانشهاه محل تحصیل مراجعه نمائید. بررسی کارشناسوان ایرانوداک بی  

 محتوایی نیست ولی الزم است نظر ایشان تأمین و پذیرش ایرانداک اخذ گردد.

در محل مودارک   اخذ پذیرش از ایرانداک بایستی به کارشناس مربوطه در اداره آموزش اطالع داده شود تا پذیرش دانشهاه را انجام داده و گواهی مربوطه را

 باشد.گواهی جزو مدارک ضرورد جفت فارغ التحصیلی دانشجو میدانشجو آپلود نماید. این 

 درخواست جدید   –لینک فارغ التحصیلی  –پیشخوان خدمت  –ثیت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه گلستان  .3

 در فرم مربوطه ثیت کد رههیرد ثیت پایان نامه / رساله در سامانه ایرانداک ضرورد است

 پس از ثیت درخواست و تایید و ارسال آن ، الزم است در مراحل مختلد آن پیهیرد تایید درخواست توسط اسوتاد راهنموا، مودیر گوروه ، کارشوناس          

کسرد مدارک دانشجو، فرم تطییق و تکمیل مراحول آموزشوی   بررسی انجام شود. در این مرحله توسط دانشجوفارغ التحصیلی و معاونت آموزشی دانشکده 

 ناس فارغ التحصیلی انجام خواهد شد.انشجو توسط کارشد

شود. آپلود شدن اسکن مدارک فوق در سامانه گلسوتان  بررسی توسط کارشناس فارغ التحصیلی دانشکده در خصوص مدارک دانشجو الزم است موارد زیر 

 :پیهیرد نمایددرسامانه گلستان شجو انجام شدن این موارد را دانمقتضی است شود توسط کارشناسان مربوطه دراداره تحصیالت تکمیلی دانشهاه انجام می

  صورتجلسه دفاع 

 گواهی تایید ایرانداک 

 )مدارک شناسایی )کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه و عکس 

  کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد (مدارک دانشهاهی مقاطع ییلی دانشجو )تصویر مدارک 

 مدرک نظام وظیفه و یا تاییدیه معافیت تحصیلی براد آیایان 

   تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع ییلی 

 زدر هنهام پذیرش دانشجو در ابتداد تحصیل نامه اد براد دانشهاه محل تحصیل ییلی داده خواهد شد که بایستی جفوت اخوذ تاییدیوه تحصویلی و ریو     

ی نمرات تایید شده به آموزش کل دانشهاه ییلی خودشان تحویل دهند این تاییدیه و ریز نمرات معمووال بصوورت پسوتی بوراد اداره تحصویالت تکمیلو      

د شود در صورتیکه این مدرک در پرونده دانشجو در دانشوهاه موجوو  دانشهاه ارسال خواهد شد و توسط کارشناسان مربوطه در مدارک دانشجو آپلود می

 نمایند.باشد بایستی پیهیرد نموده تا کارشناس مربوطه در یسمت مدارک دانشجو آپلود نماید درغیر اینصورت براد اخذ تاییدیه و ریز نمرات ایدام 

ا

تحصللیاوااخذاپساازاتایلدامعاونتاآموزشیادانشکدهاواارسالادرخواستافارغاالتحصللیادانشجوا  اادارهاتحصلالتاتکیللیادانشگاهاادام اکارافارغاال

 دخالتیادراادام اکاراندارد.مدارکامر وط ادراادارهافارغاالتحصلالنادانشگاهاانجاماخواهداشداوادانشکدهاهلچگون ا
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