مراحل تسویه حساب کتاب (تمام مقاطع تحصیلی)
 .1بازگشت تمامی کتابهای در امانت عضو به کتابخانههای دانشگاه
 .2تسویه مالی و جریمههای ناشی از تاخیر در بازگشت ،آسیب و یا مفقود منابع امانتی در کتابخانه مرکزی
دانشگاه
 .3تحویل کارتهای مربوط به طرح غدیر به بخش مرجع کتابخانه مرکزی برای دانشجویان عضو این طرح
 .4تحویل کارت دانشجویی به واحد حراست دانشگاه
 .5شروع فرآیند تسویه حساب بصورت اتوماسیون در سیستم گلستان


در صورت رعایت ترتیب مراحل فوق و نداشتن بدهی مالی و امانی نیازی به مراجعه حضوری عضو به
کتابخانههای دانشگاه نمیباشد و فرآیند تسویه حساب بصورت اتوماسیون انجام خواهد شد.

مراحل تسویه حساب پایاننامه (دانشجویان تحصیالت تکمیلی)
.1

ثبت پایاننامه در سامانه ایرانداک (مطابق با موازین و مقررات سایت مذکور) و دریافت کد رهگیری
(معموال پس از ثبت پایاننامه توسط دانشجو ،در صورت بارگذاری صحیح و چک موارد توسط سامانه
ایرانداک ،طی  3تا  4روز کاری تاییدیه از سوی ایرانداک برای دانشجو ایمیل میشود).

.2

تحویل کارت دانشجویی به واحد حراست دانشگاه

.3

آپلود فایل  PDFو  Wordپایان نامه در سامانه گلستان

.4

ارسال فایل  Wordو  PDFبه همراه تاییدیۀ سامانه ایرانداک به آدرس ایمیل بخش پایاننامه

 .5در صورت ارسال صحیح ،ایمیل دریافت فایلها برای دانشجو ارسال میگردد.
.6

دانشجویان دارای پایاننامه با فرمت  ،LATEXفایل PDFو تاییدیه ایرانداک را به صورت کامل به آدرس
ایمیل بخش پایاننامه ارسال نمایند .همچنین ارسال صفحات به فرمت  WORDشامل صفحه عنوان فارسی
و التین (به صورت کامل یعنی شامل عنوان – نویسنده  -اساتید راهنما و مشاور – دانشکده ،رشته ،گروه،
مقطع و سال تحصیلی) .چکیده فارسی و التین به همراه کلیدواژه همسان (یعنی برابری تعداد کلمات
چکیده فارسی و التین) را نیز ایمیل کنند.

 .7پس از دریافت فایلهای ارسالی توسط کارشناسان بخش پایاننامهها بازبینی و درصورت نبود نقص و ایراد،
تسویه نهایی در سامانه گلستان انجام میشود.
 راهنمای آپلود پایاننامه در سامانه گلستان:
ابتدا وارد سایت گلستان شوید و در منوی آموزش -دانشجو – درخواستها – ثبت اطالعات پایاننامه
دانشجو ،اقدام به بارگذاری فایل پایاننامه خود نمایید.

ایمیل بخش پایاننامههاCentlib.thesis3@gmail.com :
 دانشجویان ورودی قبل از سال  90نیازی به ثبت پایاننامه در ایرانداک ندارند.

 دانشجویان آموزش محور ،انصرافی ،اخراجی ،انتقالی ،پایان سنوات مجاز تحصیلی جهت تسویه از طریق ابزارک گفتینو
(از کتابدار بپرس) موجود در صفحه کتابخانه (گوشه سمت راست صفحه) به بخش پایاننامه پیام دهند تا تسویه انجام
شود.

