اقداماتي که دانشجو حداکثر تا سه ماه پس از دفاع بايد انجام دهد:
 انجام اصالحات پاياننامه و ارسال تاييد اصالحات توسط اساتيد داور ( يا راهنما ) به کارشناس پژوهشي
( فرم تاييديه در بخش نمونه فرمهاي حوزه در کارتابل اساتيد وجود دارد)
 بارگذاري پايان نامه در سامانه ثبت ايرانداك و ارسال تاييديه مربوطه توسط استاد راهنما به کارشناس
پژوهشي ( فرم تاييديه در بخش نمونه فرمهاي حوزه در کارتابل اساتيد وجود دارد)
توجه :براي مشاهده نمونه صفحه امضاي پايان نامه به سايت دانشکده فيزيک بخش فرمهاي آموزشي پژوهشي
مراجعه نماييد.
 بارگذاري پايان نامه در سايت دانشگاه ،سامانه تطبيق پاياننامه با شيوهنامه و گرفتن کد رهگيري
 هماهنگي با کتابخانه مرکزي و صحافي پاياننامه
 پس از انجام صحافي و تکميل امضاهاي هيات داوران پايان نامه ،به کارشناس پژوهشي مراجعه نموده
تا پس از کنترل پايان نامه ،نمره آن براي ثبت در سامانه گلستان ارجاع شود.
 پس از مشاهده نمره در سامانه گلستان ميتوانيد براي ابطال کارت دانشجويي و فعالشدن روند تسويه
حساب اقدام نماييد .براي ابطال کارت دانشجويي ،بايد فرم تاييد تسويه حساب با اساتيد راهنما و
کارت دانشجويي به کارشناس آموزش دانشکده تحويل داده شود.
توجه :براي انجام مراحل فوق حداکثر  54روز فرصت داريد.
توجه :تسويه حساب نهايي و دريافت نسخه پاياننامه دانشجويان تحصيالت تکميلي در کتابخانه مرکزي منوط
به تائيد کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده مبني بر ثبت و پذيرش پاياننامه در سامانه ايرانداك است.
بنابراين الزم است دانشجويان تحصيالت تکميلي براي ثبت اطالعات و فايلهاي پايان نامه و رساله خود در
سامانه ثبت ايرانداك ،قبل از تسويه حساب اقدام نمايند.

 براي مشاهده مراحل تسويه حساب ميتوانيد در سامانه گلستان در بخش گزارشها ،عدد  255را
جستجو نماييد .در اين گزارش نام و شماره تماس کليه کارشناساني که تسويه حساب شما را تاييد
مي کنند ،وجود دارد.
 چند روز پس از تکميل فرايند تسويه حساب مي توانيد درخواست فراغت از تحصيل دهيد.
 ده روز پس از تکميل فرايند فراغت از تحصيل مي توانيد در سايت دانشگاه درخواست گواهي موقت
نماييد.

