
       قابل توجه دانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی

 امور مربوط به درخواست تسویه حساب

 

 .داًشجَ بایستی ابتذا دس ساهاًِ پَیا قسوت اهَس آهَصشی ًسبت بِ دسخَاست تسَیِ حساب اقذام ًوایذ 

 

  ٍ ًِکاا  هشباَب باِ تْیاِ     سساالِ ٍ  / هطالعِ ساٌّوای تْیِ ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ داًشجَ بایذ پس اص هشاجعCD    باِ آدس

https://graduate.kashanu.ac.ir/fa    اقاذام  تسَیِ حساب با هذیشیت تحصیال  تکویلی جْت با سعایت هَاسد ریل

 ًوایذ.

 ثبت ًام دس سایت ایشاًذاک - 1

ًسبت بِ ثبت پشٍپَصال ٍ پایاى ًاهِ خَد دس سایت پژٍّشاااُ علاَم ٍ اٌااٍسی    کلیِ داًشجَیاى تحصیال  تکویلی هی بایست 

 اطالعا  ایشاى )ایشاًذاک( بذٍى پشداخت ّیچاًَِ ٍجْی بِ ششح صیش اقذام ًوایٌذ:

 پشٍپااَصال )پیشااٌْادُ( ٍ پایاااى ًاهااِ )پاسسااا( دس سااایت ایشاًااذک بااِ ًشاااًی:  Word  ٍPDFثباات ٍ آپلااَد اایاال ّااای 

https://sabt.irandoc.ac.ir  1کذ سّایشی جْت پشٍپَصال با عذد  سقوی بشای پشٍپَصال ٍ پایاى ًاهِ 7ٍ دسیاات کذ سّایشی  ٍ

 آغاص هی شَد. 2کذ سّایشی پایاى ًاهِ با عذد 

ًام کااسبشی  پس اص دسیاات ٍ  ثبتذاک دس قسوت ًام ًَیسی اطالعا  خَد سا اًشجَیاى با هشاجعِ بِ سایت ایشاًرکش است دِالصم ب

 اقذام ًوایٌذ ٍ کذ سّایشی دسیاات ًوایٌذ.دس ّواى ساهاًِ  ًسبت بِ ثبت پشٍپَصال ٍ پایاى ًاهِ خَد ،ٍ سهض عبَس

  سٍص کاسی هی باشذ، چٌاًچاِ پایااى ًاهاِ داسای اشاکال      4الصم بزکش است هذ  صهاى پزیشش پایاى ًاهِ اص ساهاًِ ایشاًذاک

تسَیِ حساب با تحصیال  تکویلی هٌَب بِ پزیشش پایااى ًاهاِ دس   هی گشدد.  پزیششٍ دس صَس  تاییذ سد ایشاًذاک باشذ 

 سایت ایشاًذاک هی باشذ ًِ ثبت آى.

 هذیشیت تحصیال  تکویلی تاییذ اصالحا  پایاى ًاهِ بًِاهِ  اسسال -2

خواهذ شذ. انجام پرتال پوياو از طريق  صرفا بصورت سيستمي رسالهتاييد اصالحات پايان نامه / فرآينذ        

درخواستهای آموزشی دانشجويی          بخش آموزشی             پرتال پويا                         
 

*الصم بزکش است دسخَاست اشم تاییذ اصالحا  ٍیژُ داًشجَیاًی هی باشذ کِ دسخَاست هجَص دااع اص طشیق ساهاًِ پَیاا ثبات   

شذُ ٍ بشای آى دستِ اص داًشجَیاى کِ دسخَاست هجَص دااع اص طشیق اتَهاسیَى ادسای ًَا ٍ یا ًسخِ کاغزی بَدُ سٍال بِ شکل 

تازکش هْان: تساَیِ حسااب باا هاذیشیت         اص طشیق  اتَهاسیَى ادسای ًَا اسسال هی گشدد.سابق هی باشذ ٍ ًاهِ تاییذ اصالحا

  داٍساى ٍ ّوچٌیي تائیذ کذّای سّایشی پشٍپاَصال ٍ پایااى   یذ ٍ تحَیل ًاهِ ًظشا  اصالحی ّیاتحصیال  تکویلی هٌَب بِ تائ

 ًاهِ تَسط ایشاًذاک هی باشذ.
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