
1 

 

  نامه كارشناسي ارشد در سيستم گلستانپايان دفاع ازدرخواست 

و پيشنهاد طرح تحقيق آنهـا در سيسـتم    اندنامه را اخذ نمودهكه درس پايان دانشجويان كارشناسي ارشد .1
 21120 شـماره  به خدمت پيشخوان پردازش وارد ،گلستان سيستم به ورود از پس ،گلستان ثبت شده است

 درخواسـت  لينـك  روي بـر  ،شـده  بـاز  صفحهباالي  درنماييد.  كليك دفاع درخواست گزينه روي بر و دهش
 .كنيد كليك جديد

 در زيـربخش را . pdf ليـ و نـوع فا  تيـ مگابا 50حجـم   تيبا محدود نامهپايان ليفادر صفحه باز شده، سپس  .2
 كليـد  روي بـر  كليـك  بـا  .بر روي دكمـه ايجـاد كليـك كنيـد     و ي كنيدبارگذار نامهارسال اطالعات پايان

 .پيشخوان خدمت باز گرديد محيط به صفحه چپ سمت و پايين در بازگشت

 :شودمي مشاهده زير آيكون چهار عمليات ستون در .3
 تحقيق طرح پيشنهاد تصويب درخواست ثبت مراحل و وضعيت، توضيحات :كار گردش مشاهده آيكون 

 دهد.مي نمايش را ارشد كارشناسي نامهپايان
 نمايند حذف را خود درخواست لزوم صورت در توانندمي دانشجويان :حذف آيكون. 
 نمايند اصالح را خود درخواست لزوم صورت در توانندمي دانشجويان: اصالح آيكون. 
 مي ارسال دانشكده كارشناس به نظر اظهار و بررسي جهت دانشجويان درخواست :ارسال و تاييد آيكون-

 .گردد

نمايـد و  مـي  كليـك  دفـاع  درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد دانشكده كارشناس .4
 كند.را بررسي ميو عدم وجود كسري مدرك  نامهپايان فرمت

 آيا درخواست دانشجو مورد تأييد كارشناس دانشكده است؟
  مورد نياز اقداماتدر خصوص  توضيح درج دانشجو به همراهبه  عدم تاييد و ارسال: خيرالف) 
  مالي امور كارشناس: تاييد و ارسال براي بلهب) 

عدم نمايد و مي كليك دفاع درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد امور مالي كارشناس .5
 كند.را بررسي مي وجود بدهي دانشجو

 است؟ مالي امور كارشناسآيا درخواست دانشجو مورد تأييد 
  مورد نياز اقداماتتوضيح در خصوص  درج همراه: عدم تاييد و ارسال به دانشجو به خيرالف) 
  اول ي: تاييد و ارسال براي استاد راهنمابلهب) 

 اصالح آيكونو سپس  دفاع درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد اول استاد راهنماي .6
  نمايد.را بررسي مي نامهپايان گزارش فايل و نمايدمي كليك

 است؟ اول يتاييد استاد راهنماآيا درخواست دانشجو مورد 
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  مورد نياز اقدامات: عدم تاييد و ارسال به دانشجو به همراه توضيح در خصوص خيرالف) 
دهد و با كليك بر مي پيشنهاد داوراندر زيربخش  داور 4 حداكثر و 2 حداقل ،استاد راهنماي اول :بلهب) 

در پيشخوان خدمت بر  گردد.به صفحه پيشخوان خدمت باز مي بازگشتو سپس دكمه  اصالحروي دكمه 
 pdfاي همانندجو با فرمت يك صفحه گزارش بارگذاريكليك و نسبت به  گزارش همانندجويي آيكونروي 

براي مدير  ، درخواستتاييد و ارسالدر نهايت با كليك بر روي آيكون  نمايند.اقدام مي ارسال از طريق لينك
 گردد.ارسال مي گروه

 طريـق  از نمايد و سپسمي كليك دفاع درخواست گزينه روي بر شده، خدمت پيشخوان وارد مدير گروه .7
(مانند داوران پيشـنهادي توسـط اسـتاد راهنمـاي     اطالعات مورد نياز  گزارش همانندجوو  اصالح آيكون دو

درخواسـت در شـوراي گـروه و    و نسبت به طرح دريافت  را نامه)اول، گزارش همانند جويي و مشخصات پايان
 خـدمت  پيشخوان واردپس از طرح درخواست در شوراي گروه و دانشكده، مجددا  نمايد.دانشكده اقدام مي

  .نمايدمي كليك دفاع درخواست گزينه روي بر شده،
 است؟ گروه و دانشكدهآيا درخواست دانشجو مورد تاييد 

  به همراه توضيح در خصوص اقدامات مورد نياز اول استاد راهنماي: عدم تاييد و ارسال به خيرالف) 
-فعاليت اساتيد وارد پردازش فعاليت ثبت اساتيدلينك  اساتيدزيربخش و  اصالح آيكون طريق از: بلهب) 

را بر روي  عنوان استاد تعريف استاد براي فعاليت لينك شده و با كليك بر روي پژوهشي -آموزشي هاي
و اين مرحله را  كنده و درصد مشاركت را مشخص ميكند و ترم ارائانتخاب ميقرار داده و نام داور را  داور

(در دو مرحله)  صفحه چپ سمت و پايين در بازگشت كليد روي بر كليك . باكندبراي همه داوران تكرار مي
براي كارشناس  ، درخواستارسالتاييد و  با كليك بر روي آيكون .گرددپيشخوان خدمت باز مي محيط به

 گردد.ارسال مي دانشكده

. نمايـد مـي  كليـك  دفـاع  درخواسـت  گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد كارشناس دانشكده .8
-فعاليـت  اساتيد وارد پـردازش  فعاليت ثبت اساتيدلينك  اساتيدزيربخش و  اصالح آيكون طريق از سپس

روي را بر  عنوان استاد تعريف استاد براي فعاليت لينك بر رويشده و با كليك  پژوهشي _ آموزشي هاي
ه و درصد كند و ترم ارائانتخاب مينام نماينده تحصيالت تكميلي را قرار داده و  نماينده تحصيالت تكميلي

 (در دو مرحله) بـه  صفحه چپ سمت و پايين در بازگشت كليد روي بر كليك كند. بامشاركت را مشخص مي
درخواست به مرحله بعد ارسـال   تاييد و ارسالبا كليك بر روي آيكون  .گرددپيشخوان خدمت باز مي محيط

 شود.مي

 طريـق  از نمايـد. سـپس  مي كليك دفاع درخواست گزينه روي بر شده و خدمت پيشخوان وارد دانشجو .9
 تحصيالت تكميلـي ليست داوران و نماينده (نه زيربخش داوران)  اساتيدزيربخش  مشاهده جزييات آيكون

نامـه و نماينـده   بايسـت بـا تمـامي اعضـا كميتـه داوري پايـان      در اين مرحله دانشجو مينمايد. را مشاهده مي
نامـه را بدسـت   و گزارش پايان دهدتحصيالت تكميلي در خصوص ساعت و تاريخ جلسه دفاع هماهنگي انجام 
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 توانـد صـورت پـذيرد.   هماهنگي از طريق تماس تلفني، ايميل و ايجاد گروه در فضاي مجازي مي .اعضا برساند
 خدمت پيشخوان واردمجددا  دانشجوجلسه دفاع و تاييد تمامي اعضا،  تاريخساعت و  پس از مشخص شدن

درج و  تاييـد و ارسـال  با كليـك بـر روي آيكـون    . نمايدمي كليك دفاع درخواست گزينه روي بر شده و
 گردد.درخواست به مرحله بعد ارسال مي در صفحه ظاهر شدهساعت و تاريخ جلسه دفاع 

نمايـد.  مـي  كليـك  دفـاع  درخواسـت  گزينه روي بر شده و خدمت پيشخوان وارد كارشناس دانشكده .10
 ،مكان برگـزاري جلسـه دفـاع   ، مشخصات دفاعنمايد و در زيربخش كليك مي اصالحسپس بر روي آيكون 

حداقل فاصله زماني بين تاريخ تصويب در صورت رعايت  و نمايدتاريخ جلسه دفاع را وارد سيستم ميساعت و 
حداقل فاصله زماني بين تاريخ ارسال از مرحله قبـل  و  ماه) 3نامه (پيشنهاد طرح تحقيق و تاريخ دفاع از پايان

در صورتيكه كه به هـر   نمايد.كليك مي بازگشتو  اصالحبر روي دكمه  ،روز) 10نامه (و تاريخ دفاع از پايان
دليل امكان برگزاري جلسه دفاع در تاريخ و ساعت مقرر وجود نداشت، با انتخـاب گزينـه عـدم تاييـد و ذكـر      

امكان برگزاري جلسـه دفـاع در تـاريخ و سـاعت     در صورت  گردد.توضيحات، درخواست به مرحله قبل باز مي
مستندات جلسه دفاع را آماده و به نماينده تحصيالت تكميلـي ارسـال    ها و سايركارشناس دانشكده فرم ،مقرر
نامـه، نماينـده   هاي دفاع توسط اعضاء كميته داوري پايـان پس از برگزاري جلسه دفاع و تكميل فرم نمايد.مي

هـاي  پـس از دريافـت فـرم    دهـد. هاي تكميل شده را به كارشناس دانشكده تحويل ميتحصيالت تكميلي فرم
 نمايد.، با انتخاب گزينه تاييد، درخواست را به مرحله بعد ارسال ميشدهتكميل 

 :دهداقدام زير را انجام مي دفاع صورتجلسهبا توجه به  پس از برگزاري جلسه دفاع استاد راهنماي اول .11
 دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تاييد قرار گرفت؟آيا 

  .13 به مرحله: عدم تاييد و ارسال خيرالف) 
 خدمت پيشخوانوارد استاد راهنماي اول اعمال اصالحات مورد نظر داوران توسط دانشجو،  پس از: بلهب) 

نمايـد و در  كليـك مـي   اصـالح نمايـد و بـر روي آيكـون    مـي  كليك دفاع درخواست گزينه روي بر شده و
در  را باشـد مـي كـه مـورد تاييـد داوران     نامهنسخه نهايي گزارش پايان نامهارسال اطالعات پايانزيربخش 

بـا انتخـاب    نهايـت  در نمايد.كليك مي بازگشتو  اصالحبر روي دكمه  سپس كند.بارگذاري مي pdfفرمت 
 نمايد.گزينه تاييد، درخواست را به مرحله بعد ارسال مي

 روي بـر شـده و  پيشـخوان خـدمت   وارد نمايد. سـپس  داك ثبت مي-را در سايت ايران نامهپايان دانشجو .12
و درج كـد رهگيـري در    تاييـد و ارسـال  با كليك بر روي آيكون نمايد. مي كليك دفاع درخواستگزينه 

 شود.صفحه ظاهر شده، درخواست را به كارشناس دانشكده ارسال مي

هـاي مربوطـه   در سيستم گلستان در پـردازش را  نامهاطالعات صورتجلسه دفاع از پايان كارشناس دانشكده .13
در  نامـه پايـان  تاييـد نسـبت بـه    در صورت قبولي پايان نامه توسط اعضا جلسه دفاع، همچنين .گرددميثبت 

در نهايـت بـا كليـك بـر      .نمايداقدام ميدر سيستم گلستان كد رهگيري ايران داك و ثبت  داك-سايت ايران
 گردد.روي آيكون تاييد و ارسال، درخواست به مرحله بعد ارسال مي

وارد و در پيشـخوان خـدمت    بر اساس صورتجلسه دفاع در سيستم گلستانكل را نمره  راهنماي اولاستاد  .14
   شود.كه منجر به خاتمه درخواست مي كندرا انتخاب مي تاييد و ارسال دكمه


