
  

  ارشد و دكتري  دانشجويان دفاعمرحله تسويه حساب بعد از 

 رفع ايراد پايان نامه توسط دانشجو  - ١

  پايان نامه رفع ايراد شده بايد به رويت استاد راهنما برسد.  - ٢

 آموزش گروه و شروع تسويه حساب از آموزش گروه  صورتجلسه دفاع ازفرم دريافت  - ٣

ان نامهو ارائه كليه فاكتورهاي مراجعه به عامل مالي دانشكده  -٤ واقع در  زالپوجهت تسويه حساب مالي مربوط به پروو تكثير،  ا

  ساختمان اداري دانشكده فني طبقه سوم خانم نظري

  قابل ذكر است تا شش ماه بعد از دفاع قابل پرداخت است بعد از اين زمان ديگر هيچ فاكتوري قابل پرداخت نيست     

  

در   امضاء شده  صورتجلسه دفاع و تعهد اصالت اثرو آپلود پايان نامه ( دفاع كرده اند    ٩٩مختص دانشجوياني كه در سال    - ٥

 )درخواست دفاع  بايد درج گردد    منوي سيستم گلستان در منوي پيش خوان  

  (راهنماي آپلود پايان نامه در سايت دانشگاه موجود است در صورت نياز از آموزش گروه سوال كنيد)

  

 wordو    PDFشامل فايل تمام متن   CDتحويل كد رهگيري  به كتابخانه مركزي به همراه يك عدد و   irandocثبت نام در  سايت   - ٦

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

  

به مدير گروه تحويل   CD( فقط دانشجويان علوم محيط زيست بايد متن پايان نامه را درمراجعه به  مدير گروه و تأييد در سامانه گلستان.  - ٧

 دهند)

 

 مراجعه به كتابخانه دانشكده علوم و تأييد در سامانه گلستان - ٨

 

 امور رفاهي جهت تاييد در سامانه گلستان –امور دانشجويان  - ٩

 

 امور خوابگاهها جهت تاييد در سامانه گلستان –جويان امور دانش - ١٠

 

 واحد صدور كارت جهت تحويل كارت دانشجويي به واحد مربوطه  واقع در سازمان مركزي  طبقه همكف   - ١١

 

 مراجعه به واحد دانش آموختگان (آقاي منتخبي ) براي دانشجويان داراي شرايط دريافت گواهينامه موقت، جهت صدور گواهينامه موقت   - ١٢

   الزم است هنگام مراجعه به واحد دانش آموختگان :

ن تحويل داده دانش آموختگا  به )ريالي ( از بانك تجارت دانشگاه  ١٠،٠٠٠يك قطعه تمبر    –جديد    ٣*٤قطعه 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

  


