
 

https://pishineh.irandoc.ac.ir/  

https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login  

  .تهیه و به آموزش تحویل گردد قبل از تصویب پروپزال

https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login  

  .بایست قبل از جلسه دفاع نهایی تهیه و به آموزش تحویل گردد

  .گردد در متن گواهی قید حتما دانشجو

  .دانشکده باشد صورتجلسه شوراي آموزشی

  /https://sabt.irandoc.ac.ir :رهگیري

 .دقیقا بر اساس صورتجلسه دفاع ثبت گردد

 https://ssd.atu.ac.ir/fa/regulation/category/43/
 

  :در اداره آموزش
  :گرددبه شرح ذیل پرداخت  سامانه پاد

  کارت دانشجویی : نوان پرداختع                     

  .جهت بارگذاري در سامانه گلستان و درخواست تسویه حساب الزامی است

  :فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب مقاطع ارشد و دکتري 
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https://pishineh.irandoc.ac.ir  :داكپژوهش از ایرانپیشینه 

https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login :)پروپوزال(دریافت گواهی همانندجویی طرحنامه 

قبل از تصویب پروپزالبایست  گواهی پیشینه پژوهش و گواهی همانندجویی پروپزال می

https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login :نامه یا رساله همانندجویی کل پایان

بایست قبل از جلسه دفاع نهایی تهیه و به آموزش تحویل گردد نامه یا رساله می گواهی همانندجویی کل پایان

  .درصد باشد 20نباید بیشتر از 

دانشجو خانوادگی نام و نام درخواست دانشجو صادر و بایست به

صورتجلسه شوراي آموزشیدقیقا مطابق بایست  همانندجویی می  نامه یا رساله در گواهی

رهگیرياك و دریافت کد نامه یا رساله در سایت ایراند

دقیقا بر اساس صورتجلسه دفاع ثبت گرددبایست  میداك در سامانه ایرانتاریخ دفاع نامه یا رساله و 

  :نامه یا رساله پایان تکمیل فرم تاییدیه اصالحات
ulation/category/43/ 

در اداره آموزش تحویل اصل کارت دانشجویی به کارشناس مربوطه
سامانه پادهزارتومان از طریق  40بایست مبلغ  می مفقودي کارت دانشجویی

https://epay.atu.ac.ir/  

  دانشکده علوم اجتماعی   : گروه پرداخت                        

جهت بارگذاري در سامانه گلستان و درخواست تسویه حساب الزامی است 

فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب مقاطع ارشد و دکتري 

  

  

  

پیشینه گواهی دریافت  - 1

دریافت گواهی همانندجویی طرحنامه  - 2

گواهی پیشینه پژوهش و گواهی همانندجویی پروپزال می *

همانندجویی کل پایان گواهی دریافت -3

گواهی همانندجویی کل پایان *

نباید بیشتر از درصد همانندجویی   *

بایست به میگواهی همانندجویی   *

نامه یا رساله در گواهی عنوان پایان *

نامه یا رساله در سایت ایراند ثبت کل پایان -4

نامه یا رساله و  عنوان پایان * 

تکمیل فرم تاییدیه اصالحات -5

تحویل اصل کارت دانشجویی به کارشناس مربوطه -6
مفقودي کارت دانشجوییدر صورت   *

https://epay.atu.ac.ir     :لینک سامانه پاد
  

  معاونت آموزش: مرکز درآمد
  

 تصویر کارت دانشجویی  *

فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب مقاطع ارشد و دکتري 



 

  دانشگاه کتابخانه مرکزي به نامه و تحویل آن

https://library.atu.ac.ir/fa/news/17246/  

  .نامه ضروري است پایانمربوط به 

   .قابل قبول است )CD(لوح فشرده 

التحصیلی از طریق  درخواست فارغ ثبت

https://edu.atu.ac.ir/fa/page/8779/  

   .نمایید حاصلدر صورت فراموشی کدکاربري یا رمز عبور سامانه گلستان با کارشناس مربوطه تماس 

بایست از طریق مشاهده گردش کار، فرآیند 
نسبت به رفع بر اساس یادداشت کارشناس 

  .قابل رویت است

  .گلستان قابل رویت است سامانهدر  522گزارش 

از  واحدهاي مربوطه در سامانه گلستان، فیزیک پرونده تحصیلی دانشجو
بررسی نهایی و  جهت) واقع در ساختمان بهشتی دهکده المپیک

  .پذیرد می انجام
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CD (نامه و تحویل آن نامه یا رساله بر اساس شیوه کل پایان

https://library.atu.ac.ir/fa/news/17246 :  نامه یا رساله

مربوط به جهت بارگذاري در فایل آموزش از کارشناس  تصویر صورتجلسه دفاع

لوح فشرده در قالب  صرفا و تحویل فایل الزامی نیست صحافی و تهیه نسخه چاپی

ثبت نسبت بهبایست  دانشجو میالذکر  انجام کلیه مراحل فوق
  .دایاقدام نم پیشخوان خدمت سامانه گلستان

/https://edu.atu.ac.ir/fa/page/8779 :التحصیلی فارغتسویه حساب و درخواست 

در صورت فراموشی کدکاربري یا رمز عبور سامانه گلستان با کارشناس مربوطه تماس 

بایست از طریق مشاهده گردش کار، فرآیند  دانشجو می ،التحصیلی پس از ثبت درخواست فارغ
بر اساس یادداشت کارشناس  ،نماید و در صورت نقص پرونده و پیگیريرصد 

قابل رویت است ،مشاهده گردش کاراز طریق  ها خوابگاهامور صندوق رفاه و 

گزارش از طریق  بهداشت، امور تغذیه مالی، کتابخانه، مرکزتسویه حساب واحدهاي 

واحدهاي مربوطه در سامانه گلستان، فیزیک پرونده تحصیلی دانشجوپس از تسویه حساب توسط کلیه 
واقع در ساختمان بهشتی دهکده المپیک(به مدیریت تحصیالت تکمیلی 

  .گردد ارسال می

انجام التحصیالن فارغادراه توسط صرفا  ریزنمراتو  دانشنامه

  .پذیرد انجام می مدیریت تحصیالت تکمیلیتوسط 

  
  
  

CD(لوح فشرده  تهیه - 7

نامه یا رساله تهیه پایاننامه  شیوهلینک 

تصویر صورتجلسه دفاع تهیه  *

صحافی و تهیه نسخه چاپی *

انجام کلیه مراحل فوقپس از  -8
پیشخوان خدمت سامانه گلستان

درخواست نحوه لینک راهنماي  *

در صورت فراموشی کدکاربري یا رمز عبور سامانه گلستان با کارشناس مربوطه تماس  *

پس از ثبت درخواست فارغ -9
رصد التحصیلی را  فارغ
  .اقدام نمایدآن 

صندوق رفاه و تسویه حساب   *

تسویه حساب واحدهاي   *

پس از تسویه حساب توسط کلیه  - 10
به مدیریت تحصیالت تکمیلی  طریق دبیرخانه

ارسال میصدور مدرك تحصیلی 

دانشنامهو  گواهی موقت صدور  *

توسط  گواهی رتبهصدور   *



 

  :مقاطع ارشد و دکتري

  شماره تماس

   – رفاه اجتماعی

  يزاسره
22229383  

  -شناسی  

  اجتماعی
22227614  

 -جوانان مطالعات

  شناسی مردم -
22229383  

  -اجتماعی 

  فرهنگی مطالعات
22227614  

  با آرزوي موفقیت
 آموزش دانشکده علوم اجتماعی
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مقاطع ارشد و دکتري انشماره تماس کارشناس

  رشته  مقطع  نام و نام خانودگی کارشناس

رفاه اجتماعی –جامعه شناسی   دکتري  زاده

هش - یعامتجا يراکددم

 جمعیت -شناسی  جامعه  ارشد  

اجتماعی رفاه ریزي برنامه 

مطالعات - ریزي شهري برنامه - ارشد  

-اي  توسعه منطقه ریزي برنامه

 مددکاري - زنان مطالعات ارشد  

مطالعات -اجتماعی خدمات مدیریت

با آرزوي موفقیت                                                                                                                                                 
آموزش دانشکده علوم اجتماعی                                                             

  

  

  

نام و نام خانودگی کارشناس

زاده عباس رجب

  مهدي دل آرا

  سجاد کرمی

  افسانه اخگري

  

  

                                                                                                                       

                                                                                  


