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 درخواست تصويب پيشنهاد طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد در سيستم گلستان 

 ،گلسـتان  سيسـتم  بـه  ورود از پـس  ،اندنامه را اخذ نمودهكه درس پايان دانشجويان كارشناسي ارشد .1
 موضـوع  تصويب درخواست گزينه روي بر و دهش 21120 شماره به خدمت پيشخوان پردازش وارد
 آبـي  عبـارت  روي بر ،شده باز صفحهباالي  درنماييد.  كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد و

 .كنيد كليك ارشد كارشناسي تحقيق طرح پيشنهاد تصويب درخواست رنگ

نامه، نام استاد (استادان) راهنما، نام اسـتاد  انيپا يسينامه، عنوان انگلانيپا ياطالعات عنوان فارسسپس  .2
، نـوع تحقيـق و نـوع    نامـه، زمينـه علمـي   ، شماره درس مربوط به پايانصورت وجود (استادان) مشاور در

بـا   قيـ موضـوع طـرح تحق   شـنهاد يپ ليـ فابر روي دكمه ايجاد كليـك كنيـد. سـپس     و را وارد نامهپايان
 بازگشت كليد روي بر كليك با ي كنيد.بارگذاررا  docx.و . pdf ليو نوع فا تيمگابا 20حجم  تيمحدود

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

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

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

 .گرددمي ارسال
 :پس از بررسي محتواي فايلهاي ارسال شده، در مرحله پنجم داور  آيكون اصالحات داوري

نظرات خود را جهت اعمال بارگذاري مي نمايد. دانشجو الزم است اصالحات را اعمال و مجددا فايل 
 ارسال نمايد.  اول ويرايشرا تحت عنوان 

 :نماي تدوين دانشجو مي بايست، براي اطالع از روند انجام تصويب موضوع، راه آيكون راهنما
 شده را به دقت مطالعه و اجرا نمايد.

 و موضـوع  تصـويب  درخواست گزينـه  روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد دانشكده كارشناس .4
قالب پيشنهاد موضوع طـرح تحقيـق و عـدم    نمايد و مي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد

 كند.را بررسي ميوجود كسري مدرك 
 مورد تأييد كارشناس دانشكده است؟آيا درخواست دانشجو 

  مورد نياز اقداماتدر خصوص  توضيح درج دانشجو به همراهبه  عدم تاييد و ارسال: خيرالف) 
 اول : تاييد و ارسال براي استاد راهنمابلهب) 
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 و موضـوع  تصـويب  درخواسـت  گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد اول استاد راهنماي .5
 سـاير  فايل پيشنهاد موضوع طـرح تحقيـق و   نمايد ومي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد

 كند.را بررسي مي دانشجوعات وارد شده اطال
 است؟ اول يآيا درخواست دانشجو مورد تاييد استاد راهنما

  مورد نياز اقدامات: عدم تاييد و ارسال به دانشجو به همراه توضيح در خصوص خيرالف) 
 ارسال براي مدير گروه: تاييد و بلهب) 

 اسـاتيد  و موضـوع  تصـويب  درخواسـت  گزينـه  روي بر شده، خدمت پيشخوان وارد مدير گروه .6
از  و نمايـد كليـك مـي   اصالح آيكـون  بر روي نمايد و سپسمي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي

 _ آموزشـي  هاي فعاليت اساتيد وارد پـردازش  فعاليت اساتيد اطالعات مشاهده و تكميللينك  طريق
 داوررا بر روي  عنوان استاد تعريف استاد براي فعاليتشده و با كليك بر روي  دانشجويان پژوهشي

 بـر  كليـك  كند. باه و درصد مشاركت را مشخص ميكند و ترم ارائانتخاب مينام يك داور را قرار داده و 
-پيشـخوان خـدمت بـاز مـي     محيط (در دو مرحله) به صفحه چپ سمت و پايين در بازگشت كليد روي

  گردد.ارسال مي انتخاب شده درخواست به داور تاييد و ارسال آيكوندر صورت كليك بر روي  .گردد

 فعاليتهاي اساتيد و موضوع تصويب درخواست گزينـه  روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد داور .7
وارد درخواسـت   جزيياتمشاهده آيكون  كليك بر روي . از طريقنمايدمي كليك پژوهشي-آموزشي

موضوع طرح تحقيـق را   پيشنهادرا دريافت و  docx.و يا . pdfفايل  طرح پروپزال فايل شده و از بخش
داور پس از بررسي و اعمال نظرات بر روي فايل دريافت شده از طريـق كليـك بـر روي     .دنمايبررسي مي

 خود را ارسال نمايد.تواند فايل محتواي نظرات خدمت مي آيكون پردازش در پيشخوان
 است؟ داور مورد تأييد هيچ تغييري نياز به وندب دانشجو تحقيق طرح پيشنهادآيا 

  نياز مورد اقدامات خصوص در توضيح همراه به استاد راهنماي اول به ارسال و تاييد عدم: خيرالف) 
 گروه مدير براي ارسال و تاييد: بلهب) 

 دانشـكده  در صورت نياز در جلسه شـوراي  در جلسه گروه و را موضوع طرح تحقيق پيشنهاد مدير گروه .8
 و موضـوع  تصـويب  درخواسـت  گزينه روي بر شده، خدمت پيشخوان وارد سپس .نمايدمطرح مي
 .نمايدمي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد

 ؟گرديدتصويب  و دانشكده آيا درخواست در جلسه گروه
  نياز مورد اقدامات خصوص در توضيح همراه به استاد راهنماي اول به ارسال و تاييد : عدمخيرالف) 
نمايد و در و دانشكده را ثبت مي تصويب در گروهريخ  ، تااصالحبا كليك بر روي آيكون : بلهب) 

 كند تا درخواست به دانشجو براي ثبتكليك مي تاييد و ارسالپيشخوان خدمت بر روي آيكون 
 داك ارسال شود. - در ايران پيشنهاد طرح تحقيق
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 پيشـخوان  واردنمايـد. سـپس   ثبت مـي داك -در سايت ايران را پيشنهاد موضوع طرح تحقيق دانشجو .9
 پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد و موضوع تصويب درخواست گزينـه  روي بر و شده خدمت
و درج كـد رهگيـري در صـفحه ظـاهر شـده،       تاييد و ارسـال با كليك بر روي آيكون نمايد. مي كليك

 شود.درخواست را به كارشناس دانشكده ارسال مي

 و موضـوع  تصـويب  درخواست گزينـه  روي بر شده و خدمت پيشخوان وارد كارشناس دانشكده .10
اطالعات پيشنهاد موضوع طـرح تحقيـق    نمايد. ابتدامي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي اساتيد

در داك را از طريق كـد رهگيـري درج شـده توسـط دانشـجو      -وارده شده توسط دانشجو در سايت ايران
 كند.بررسي ميداك -پرتال ايران

 آيا اطالعات وارد شده مورد تاييد كارشناس دانشكده است؟
 به توجه با .نياز مورد اقدامات خصوص در توضيح همراه به به دانشجو ارسال و تاييد عدم: خيرالف) 
 تماس يا مراجعه با بايستمي دانشجو دانشجو، توسط داك-ايران سايت در اطالعات تغيير امكان عدم

  .نمايد اقدام داك-در سايت ايرانكارشناس  پرتال طريق از اطالعات اصالح به نسبت كارشناس با
در  اصالحبا كليك بر روي آيكون  ) 2( .داك-در سايت ايران تحقيق طرح پيشنهاد تاييد) 1(: بلهب) 

 تاييد و ارسالنمايد و سپس بر روي آيكون كد رهگيري ايران داك را ثبت مي ،پيشخوان خدمت
 كند تا درخواست به رئيس دانشكده ارسال شود.كليك مي

 اساتيد و موضوع تصويب درخواست گزينه روي بر شده و خدمت پيشخوان وارد رئيس دانشكده .11
 نمايد.مي كليك پژوهشي-آموزشي فعاليتهاي

 دانشكده است؟ رئيسآيا طرح تحقيق مورد تاييد  
  نياز مورد اقدامات خصوص در توضيح همراه به استاد راهنماي اول به ارسال و تاييد : عدمخيرالف) 
  : ثبت نهايي طرح تحقيق بلهب) 

  


