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  در سيستم گلستان "پايان نامه كارشناسي ارشد دفاع از" پياده سازيفرايند 
 درخواست دانشجو مرحله اول : 

  گردد:مي به قرار زير توسط سيستم گلستان بررسي از پايان نامه شرايط دفاع دانشجواحراز در اين مرحله ابتدا 
o  باشد.دروس جبراني مورد نياز توسط دانشجو با موفقيت گذرانده شده 

o تمامي واحدهاي مورد نياز بر اساس برنامه درسي مصوب توسط دانشجو با موفقيت گذرانده شده باشد 
 .(احراز شرايط معدل)

o عدم وجود ترم ثبت نام نكرده 

o عدم وجود بدهي 

o عدم وجود كسري مدرك 

o هاي تحصيلي مقاطع قبلوصول تاييديه 

o تانتصويب پيشنهاد طرح تحقيق و ثبت نهايي در سيستم گلس 

با  pdf را بصورت يك فايل تجميع شده مستندات ساير مقاالت و ،پايان نامهگزارش فايل در اين مرحله دانشجو 
با تاييد دانشجو درخواست به  در صورت احراز تمامي شرايط فوق، نمايد وگذاري ميبارمگا بايت  50محدوديت حجم 

  گردد.مرحله بعد ارسال مي
 بررسي فرمت پايان نامه و عدم وجود كسري مدارك توسط كارشناس دانشكده : مرحله دوم 

به مرحله بعد ارسال ، درخواست "تاييد"با انتخاب گزينه كه  شرايط دفاع فوق الذكربررسي ، بررسي قالب پايان نامه
  .گرددباز ميدرخواست به مرحله قبل  "عدم تاييد"و با انتخاب 

 كارشناس امور مالي: تاييد مرحله سوم 

در اين مرحله كارشناس امور مالي وضعيت بدهي دانشجو را بررسي و در صورت عدم وجود بدهي با انتخاب گزينه 
با انتخاب عدم تاييد  شود. در صورت وجود بدهي با ذكر توضيحات وتاييد، درخواست را به مرحله بعد ارسال مي

 گردد.درخواست به دانشجو باز مي

  اولي راهنما : تاييد استادرمچهامرحله 

بارگذاري گزارش  به نسبت ،، در صورت عدم وجود مشكلگزارش پايان نامهپس از بررسي فايل  اولي راهنمااستاد 
كه اين درخواست به مرحله بعد  نمايندتاييد درخواست اقدام ميداور و  4و حداكثر  2همانندجو، پيشنهاد حداقل 

 (مرحله اول) گردد كه درخواست به دانشجومشكل گزينه عدم تاييد انتخاب مي گردد. در صورت وجودارسال مي
  گردد. براي اعمال تغييرات درخواستي باز مي

  تاييد مدير گروهپنجممرحله : 

و مطابق ضوابط هيات داوران را مطرح و دانشكده مدير گروه پس از دريافت درخواست، موضوع را در شوراي گروه 
در  و دانشكده مدير گروه اسامي هيات داوران را به همراه تاريخ تصويب درخواست در شوراي گروهنمايد. مشخص مي

تاييد كند و با انتخاب عدم درخواست را به مرحله بعد ارسال مي سيستم گلستان وارد و با انتخاب گزينه تاييد،
   .شودميارسال  چهارمدرخواست به مرحله 

  تحصيالت تكميلي توسط كارشناس دانشكده: تعيين نماينده ششممرحله 

نماينده تحصيالت تكميلي را تعيين و پس از تاييد، درخواست به مرحله بعد  ،در اين مرحله كارشناس دانشكده
   شود.ارسال مي

  هماهنگي با اعضا كميته داوري پايان نامه و نماينده تحصيالت تكميلي توسط دانشجوهفتممرحله : 
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بايست با تمامي اعضا كميته داوري پايان نامه و نماينده تحصيالت تكميلي در خصوص مي در اين مرحله دانشجو
را در سيستم گلستان وارد نمايد و پس از هنگي انجام داده و تاريخ هماهنگ شده اساعت و تاريخ جلسه دفاع هم

حداقل فاصله زماني بين تاريخ تصويب پيشنهاد طرح  گردد.انتخاب گزينه تاييد درخواست به مرحله بعد ارسال مي
شود. حداقل ده بررسي مي هنگام ورود تاريخ دفاع باشد كه توسط سيستمميماه  3تحقيق و تاريخ دفاع از پايان نامه 

روز از تاريخ رسيدن به اين مرحله تا تاريخ دفاع بايد فاصله وجود داشته باشد كه اين مورد توسط سيستم بررسي 
 در اين مرحله .امكان تاييد و ارسال به مرحله بعد وجود نخواهد داشتط ايگردد. در صورت عدم احراز اين شريم

تمامي اعضاي  با عضويتايجاد يك گروه در فضاي مجازي  ياتمامي اعضاي جلسه دفاع  به ايميل از طريق دانشجو
و اطالع رساني در خصوص مكان جلسه  جلسه دفاع نسبت به اطالع رساني و گرفتن تاييد تاريخ و ساعت جلسه دفاع

به تمامي اعضاي  فايل پايان نامه توسط دانشجو طريقنمايد. از اين پس از مشخص شدن در مرحله بعد اقدام مي
 .گرددجلسه دفاع ارسال مي

  و ثبت تاريخ و ساعت جلسه دفاع مكان برگزاري جلسه دفاع توسط كارشناس دانشكده: تعيين هشتممرحله 

در اين مرحله كارشناس دانشكده پس از تعيين مكان برگزاري جلسه دفاع با انتخاب گزينه تاييد، درخواست را به 
تاريخ و ساعت مقرر وجود نمايد. در صورتيكه كه به هر دليل امكان برگزاري جلسه دفاع در مرحله بعد ارسال مي

  گردد.باز مي هفتم، درخواست به مرحله و ذكر توضيحات نداشت، با انتخاب گزينه عدم تاييد
  ارسال و به نماينده تحصيالت تكميليرا آماده  جلسه دفاعها و ساير مستندات فرمكارشناس دانشكده  :نهممرحله 

 نمايد.مي

  داوري پايان نامه و نماينده تحصيالت  هاي دفاع توسط اعضاء كميتهفرم: برگزاري جلسه دفاع و تكميل دهممرحله
 تكميلي و تحويل آن به كارشناس دانشكده

  دهد:استاد راهنماي اول بر اساس نتيجه جلسه دفاع افدام زير را انجام مي: يازدهممرحله 
 آيا دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تاييد قرار گرفت؟

  .13تاييد و ارسال به مرحله  عدم: خيرالف) 
گزارش پايان نامه  نسخه نهاييگذاري بار اعمال اصالحات مورد نظر داوران توسط دانشجو، : پس ازبلهب) 

 ارسال به مرحله بعد واستاد راهنماي اول توسط  pdfدر فرمت 

  ثبت پايان نامه توسط دانشجو در ايران داك و ارسال يه مرحله بعد: دوازدهممرحله 

 هايپردازش در گلستان سيستم دررا  نامهپايان از دفاع صورتجلسه اطالعاتكارشناس دانشكده  مرحله سيزدهم 
 در نامهپايان تاييد به نسبت دفاع، جلسه اعضا توسط نامه پايان قبولي صورت در همچنين. نمايدمي ثبت مربوطه
 آيكون روي بر كليك با نهايت در. نمايدمي اقدام گلستان سيستم در داك ايران رهگيري كد ثبت و داك- ايران سايت
 .گرددمي ارسال بعد مرحله به درخواست ارسال، و تاييد

  نمره كل توسط استاد راهنما ورود : چهاردهمرحله 

  


