مراحل فارغ التحصيلی مقطع کارشناسی

-1اطمينان کامل از ثبت وقفل آموزش کليه نمرات
-2مراجعه يا تماس با کارشناس گروه يا دانشکده جهت صدور صورتجلسه فارغ التحصيلی
 نکته مهم  :صورتجلسه فارغ التحصيلی پس از صدورتوسط کارشناسان دانشکده يا گروه به
کارتابل مدير گروه ارجاع ميگردد وپس از تائيد مدير گروه به کارتابل معاون آموزشی
دانشکده وپس از تائيد معاون آموزشی به کارتابل کارشناس امور دانش آموختگان ارجاع می
شود.
-3پس از صدور صورتجلسه متقاضی فراغت از تحصيل بايد با مراجعه به پيشخوان خدمت سيستم
گلستان در خواست تسويه حساب وفارغ التحصيلی دهد.که اين درخواست ابتدا بايد توسط مدير گروه
تائيد گردد سپس در کارتابل کارشناسان حوزه های مختلف قابل رويت جهت تائيد است.
 نکته مهم :دانشجويان بايد به کارتابل خود را چک نمايند که در صورتی که بدهی داشته
باشند به کارشناس حوزه مربوطه مراجعه يا تماس گرفته وتسويه را انجام دهند.
آخرين تسويه مربوط به آموزش است که پس از تسويه با کليه حوزه های مربوطه انجام
ميشود).نواقص احتمالی مربوط به پرونده توسط کارشناسان هر قسمت در پيشخوان درج ميشود که
دانشجو موظف به مراجعه به پيشخوان و رفع نواقص است تا تسويه حساب مربوطه تاييد شود(.
پس از انجام کليه موارد ذکر شده در باﻻ وارسال صورتجلسه به کارتابل کارشناس امور دانش
آموختگان در صورتيکه کليه تسويه حسابها انجام شده باشد وصورتجلسه فارغ التحصيلی مشکلی
نداشته باشدصورتجلسه تاييد و تسويه آموزش انجام ميشود ودر صورت کامل بودن پرونده  ،دانشجو
در سيستم گلستان فارغ التحصيل می گردد .پس از فارغ التحصيل شدن يک بازه زمانی  10روزه
جهت دريافت ودرج کد صحت بر روی مدارک ﻻزم است وپس از اين بازه وصدور کد صحت در
سامانه سجاد مدارک ﻻزم)گواهی موقت پايان تحصيﻼت ويا لغومعافيت تحصيلی (صادر می شود.
 -4مراجعه متقاضی مدرک بيشخوان خدمت سيستم گلستان وتقاضای صدور مدرک تحصيلی)تحويل
مدارک به دو صورت حضوری وپستی انجام ميشود که متقاضی بر حسب شرايط نوع دريافت را
مشخص وثبت وتاييد مينمايد پس از آن کارشناس اداره دانش آموختگان درخواست را در صورت
داشتن شرايط ﻻزم ،جهت پرداخت هزينه تاييد نموده ودر خواست به کارتابل متقاضی باز گشت داده
می شود،متقاضی هزينه را آنﻼين پرداخت نموده وتاييد وارسال می نماييد سپس مدرک صادر شده و
درصورت درخواست حضوری تحويل شخص يا وکيل محضری ايشان می شود ودر صورت پستی
بودن به آدرس درخواست شده ارسال می شود.

