
 

 از دفاع بعد  نامه پايان انجام صحافي مرحله

درسايت پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي در سايت  پروپوزالكميل و ثبت اطالعات  -1
http://thesis.irandoc.ac.ir  و اخذ كد رهگيري. 

  
در سايت پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي درسايت   پايان نامهاطالعات  و ثبتتكميل  -2

http://thesis.irandoc.ac.ir  .ساعت وقت الزم است  48 نام ، قابل ذكر است پس از ثبت و اخذ كد رهگيري
 داشته. باشيد مد نظر جهت تسويه حساب ساعت را 48ميزان  . ثبت گردد irandoc تا در سيستم

 نامه توسط دانشجو رفع ايراد پايان -3

درصورتيكه داوران نيز درجلسه دفاع از دانشجو بخواهند  نامه رفع ايراد شده بايد به رويت استاد راهنما برسد. پايان -4
 وران نيز برساند.ييد دايند دانشجو موظف است به تاً نامه رفع ايراد شده را رويت نما كه پايان

 موسوي -دانشكده تحصيالت تكميلياز  صورتجلسه دفاعدريافت يك  -5

 نامه از صورتجلسه دفاع و درج آن در هر پايان كپي -6

(بعد از  تايپ شده در هر پايان نامه كه به امضاي دانشجو نيز رسيده باشدبصورت اصالت اثر تعهد درج فرم  -7
--آموزش> -- دانشكده علوم ،دانشگاهسايت وب  محل اخراج فرم: قرار ميگيرد) نامه  صورتجلسه دفاع در پايان

تايپ گرديده و بعداز پرينت  پايان نامه  كه فرم آن را تهيه و در داخل فرم عنوان فرم تعهد اصالت اثر >--فرمها >
 داخل صحافي قرار ميگيرد.و امضا توسط دانشجو، 

 هاي فوق  انجام ميگردد صحافي پايان نامه پس از درج فرماقدام براي  -8

  بندي اول پايان نامه:  صفحهترتيب 

 فهرست و .....> چكيده   >تقدير وتشكر >فرم تعهد اصالت اثر>صورتجلسه دفاع   >اطالعات پايان نامه>  بسم اهللا  -10

 بشرح ذيل: حتمًا بايد به رنگ خاكستري (طوسي) باشد رنگ جلد صحافي شده  -11

به رنگ  براي هر استاد راهنما جلديك  رو) ،(پشت و به رنگ خاكستري براي كتابخانه مركزي جلد يك( 
 )به رنگ دلخواه براي شخص دانشجو جلديك مشاور اگر الزم باشد،  براي استاد جلديك ، دلخواه 

 

نقره كوب يا طالكوب شدن جلد پايان نامه بستگي به انگليسي پشت جلد پايان نامه اجباري است و  منوي -12
 خود دانشجو دارد.  سليقه و نظر

مرحله تسويه حساب پس از صحافي پايان نامه  شروع ميشود و همچنين  مراحل آن پشت برگه درج شده است 
 فقط در حفظ اين برگه تا پايان تسويه حساب دقت فرماييد.

يك جلد پايان نامه بايد به رويت تحصيالت تكميلي دانشكده برسد تا بعد از آن سيستم تسويه  
 ي دانشجو فعال شود.حساب  در سامانه گلستان برا

  



  

  

  في مرحله تسويه حساب بعد از صحا
 

    CDعدد  يكنامه و  نسخه صحافي شده پايان يكمراه ه بهبه كتابخانه مركزي   irandoc  رهگيري حويل كدت -1

 wordو  PDF  نيز بايد در داخل متن اسكن فرم صورتجلسه دفاع و تعهد اصالت اثركه  wordو  PDFفايل تمام متن  شامل
 بايد تحويل داده شود.)  CD عدد يك (باشد 

 (الزامي است) و استاد مشاور در صورتي كه از قبل خواسته باشند.تحويل پايان نامه به استاد راهنما   -2

 

 تحويل دهند) CD( فقط گروه علوم محيط زيست بايد متن پايان نامه را در.سامانه گلستانييد درمدير گروه و تأ مراجعه به   -3

 

 ييد در سامانه گلستانبه كتابخانه دانشكده علوم و تأ مراجعه -4
 

 نظريمراجعه به عامل مالي دانشكده جهت تسويه حساب مالي واقع در ساختمان اداري دانشكده فني طبقه سوم خانم  -5
 

 امور رفاهي جهت تاييد در سامانه گلستان –امور دانشجويان  -6
 

 د در سامانه گلستانامور خوابگاهها جهت تايي –امور دانشجويان  -7
 

 واحد صدور كارت جهت تحويل كارت دانشجويي واقع در سازمان مركزي  -8
 

 مراجعه به واحد دانش آموختگان داراي شرايط دريافت گواهينامه موقت، جهت صدور گواهينامه  - 9

 
   الزم است هنگام مراجعه به واحد دانش آموختگان :

به دانش آموختگان تحويل داده  )ريالي ( از بانك تجارت دانشگاه 10،000يك قطعه تمبر  –جديد  3*4قطعه عكس  يك
آقاياني كه سربازي ندارند نياز به ارائه اين مدارك آقاياني كه كارت سربازي يا معافيت سربازي دارند ولي به اضافه  شود

  به نظام وظيفه معرفي خواهندشد. ندارند زيرا


