
 

دانشگاه خوارزمی دوره روزانه ارشدکارشناسیمقطع التحصیلی فارغ فرآیند

 شروع
انجام اصالحات 

 جلسه دفاع
تحویل فایل 

اصالحات به استاد 
 

 راهنماتأیید استاد 
تحویل صورتجلسه دفاع 

 آموزش به توسط استاد
 

در  نامه ثبت پایان
 داكایرانسامانه 

 ثبت درخواست
پیشخوان التحصیلی در فارغ

 سامانه گلستانخدمت 

درخواست  ییدأت
 توسط استاد راهنما

درخواست  تأیید
 توسط مدیر گروه

تحویل کارت 
آموزش  دانشجوي به

 

ابطال کارت توسط 
 مسئول آموزش

 

تأیید درخواست 
توسط مسئول 

 

 تسویه امور رفاهی

 تسویه امور تغذیه

 اهخوابگاهتسویه امور 

 مالی تسویه امور

 تسویه کتابخانه

 تمام



 
 

 شرح کامل مراحل فرآیند فارغ التحصیلی:

 یه استاد راهنماتأییدنامه و دریافت  انجام اصالحات پایان -1

نامه اعمال گردد. پس از بایست اصالحات مطرح شده در جلسه دفاع بر روي پایاندر اولین مرحله می
ه امضاي و ب تأییداستاد راهنماي مربوطه، صورتجلسه دفاع توسط ایشان  تأییداعمال تغییرات و اصالحات و 

 شود.به آموزش دانشکده تحویل داده می ااستاد راهنمرسد و توسط مدیر گروه می
 نامه در سامانه ایران داكثبت پایان -2

ثبت گردد.   ایران داكبایست در سامانه استاد راهنما رسیده است می تأییدنامه که به فایل نهایی پایان
 باشد:فرآیند ثبت بر روي این سامانه به شرح ذیل می

 ثبت نام -

 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمود.» نام نویسی«توان از طریق منو پس از ورود به سامانه می
نامه به کار گرفته توجه شود که اطالعات وارد شده در این مرحله در تمام مراحل ثبت اطالعات پایان

 شد. خواهد

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


 

 
 سازي حساب کاربري از طریق ایمیلفعال -

ردد. گسازي به ایمیل معرفی شده در بخش ثبت نام ارسال میپس از ثبت نام در سامانه لینک فعال
سازي حساب توان نسبت به فعالسازي موجود در ایمیل ارسالی میبا کلیک بر روي لینک فعال

 کاربري خود اقدام نمود.
 
 
 
 
 
 



 
 نامهپایانت ثب -

 »نامه/رساله (داخل کشور)پایان«و انتخاب گزینه » ثبت مدرك«در این مرحله با استفاده از گزینه 
  بایست نسبت به ثبت مدارك اقدام نمود.می

 
 wordنامه در دو فرمت در این بخش پس از ثبت اطالعات اولیه و بارگزاري آخرین نسخه فایل پایان

 زیر به طور جداگانه در سامانه قرار داده شود:بایست اطالعات ، میPDFو 
 چکیده فارسی •

 چکیده انگلیسی •

 فهرست مطالب •

 فهرست منابع فارسی •

 فهرست منابع انگلیسی •

مربوط به درخواست شما نمایش داده » داكکد رهگیري ایران«در پایان پس از ثبت اطالعات فوق، 
 شود.می

 ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه گلستان -3

ه شد سامانه گلستانبایست وارد حساب کاربري خود در پس از ثبت درخواست در سامانه ایران داك، می
 درخواست فارغ التحصیلی خود را ثبت نمود.» پیشخوان خدمت«و از طریق منو 

 »فارغ التحصیلی«منو نمایش داده شده در سمت راست گزینه از » پیشخوان خدمت«پس از ورود به منو 
درخواست فارغ التحصیلی را » درخواست جدید«بایست انتخاب نمود. سپس با استفاده از گزینه را می

 ثبت کرد.

https://golestan.khu.ac.ir/home/Default.htm
https://golestan.khu.ac.ir/home/Default.htm


 

 و کد رهگیري دریافت بایست تکمیل گرددبا ورود به صفحه درخواست فارغ التحصیلی اطالعات زیر می
 :ایران داك وارد شودشده از سامانه 

 

 براي تأییدبایست درخواست ثبت شده جهت می» عملیات«پس از ثبت درخواست، با استفاده از منو 
 استاد راهنما ارسال شود:



 

 
 

نما براي استاد راه تأییدرا انتخاب نموده تا پرونده جهت  »ارسال«از منو عملیات مشخص شده در شکل باال گزینه 
 ارسال شود.

 کارت دانشجوییتحویل  -4

بایست توسط استاد راهنما و پس از ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه گلستان، درخواست می
مدیر گروه پرونده به صورت سیستمی براي مسئول آموزش دانشکده  تأییدشود. پس از  تأییدمدیرگروه 
زش شده تا ابطال کارت بایست تحویل مسئول آموگردد. در این مرحله کارت دانشجویی میارسال می

 توسط ایشان در سامانه صورت پذیرد. 
 توان نسبت به تسویه موارد زیر در سامانه اقدام نمود.پس از ابطال کارت در سامانه، می

 تسویه امور تغذیه -5

 مراجعه به نیم طبقه ساختمان سمیه، واحد امور تغذیه و درخواست ثبت تسویه از مسئول مربوطه
 هاهتسویه امور خوابگا -6

 ها و درخواست ثبت تسویه از مسئول مربوطهمراجعه به نیم طبقه ساختمان سمیه، واحد امور خوابگاه
 تسویه امور رفاهی -7

مراجعه به نیم طبقه ساختمان سمیه، واحد امور رفاهی و درخواست ثبت تسویه از مسئول مربوطه. در 
 بایست مبلغ وام تسویهاینصورت یا می پذیرد در غیراین مرحله در صورت نداشتن وام تسویه صورت می

گردد یا درصدي از آن پرداخت و با تحویل تعهدنامه محضري و ارائه ضامن، مبلغ باقیمانده به صورت 
 اقساط پرداخت شود.



 
 تسویه امور مالی -8

و درخواست ثبت تسویه مالی از » ثبت نام و پذیرش«مراجعه به طبقه همکف ساختمان سمیه، اتاق 
 مربوطهمسئول 

 تسویه واحد فناوري اطالعات -9

باشد. تسویه این واحد به صورت روزانه واحد فناوري اطالعات واقع در طبقه چهارم ساختمان سمیه می
 باشد.انجام شده و نیاز به مراجعه حضوري و درخواست تسویه نمی

 تسویه کتابخانه -10

که به آن صفحه اول صورتجلسه دفاع و اظهارنامه  pdfو  wordنامه در دو فرمت نسخه نهایی شده پایان
به دفتر کتابخانه مرکزي واقع در طبقه اول ساختمان ادبیات  CDبایست در قالب اصالت اثر الصاق شده می

کتابخانه واحد کرج تماس گرفته و درخواست ثبت ، 02634579600تحویل شود. پس از آن با شماره 
 تسویه نمایید.

گواهی «رسد. در این مرحله در صورت نیاز به درخواست وق فرآیند فارغ التحصیلی به پایان میبعد از طی مراحل ف
واقع در طبقه همکف ساختمان  امور فارغ التحصیالنبایست به می »دانشنامه«یا  »دوره تحصیلیموقت پایان

 سمیه مراجعه نمود.

نامه «ق نگرفته و براي این دسته از افراد تنها الزم به ذکر است گواهی موقت به افراد مشمول خدمت سربازي تعل
 شود.مبنی بر پایان تحصیل صادر می »نظام وظیفهسازمان معرفی به 


