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  آزمون جامعدرخواست 

ثبت شـده   شاغل به تحصيلوضعيت ثبت نام ايشان  و در سيستم گلستان اندرا اخذ نموده آزمون جامعكه درس  دكتريدانشجويان  .1
آزمـون   درخواسـت  گزينـه  روي بـر  و دهش 28820 شماره به خدمت پيشخوان پردازش وارد ،گلستان سيستم به ورود از پس ،است
ارسال در اين مرحله نياز به ورود اطالعات و يا  .كنيد كليك جديد درخواست لينك روي بر ،شده باز صفحهباالي  درنماييد.  كليك جامع

 فعاليت به منزله درخواست دانشجو تلقي مي شود.تاييد و ارسال و  يجادصرفا افايل توسط دانشجو نيست و 

 :شودمي مشاهده زير آيكون پنج عمليات ستون در
 دهد.مي نمايش راآزمون جامع  درخواست ثبت مراحل و وضعيت، توضيحات :كار گردش مشاهده آيكون 
 نمايند حذف را خود درخواست لزوم صورت در توانندمي دانشجويان :حذف آيكون. 
 نمايند مشاهده را خود درخواست لزوم صورت در توانندمي دانشجويان: اصالح آيكون. 
 گرددمي ارسال دانشكده كارشناس به نظر اظهار و بررسي جهت دانشجويان درخواست :ارسال و تاييد آيكون. 
 :دانشجويان مي توانند راهنماي فرايند و مراحل درخواست را مشاهده نمايند. راهنما 

 شـرايط دانشـجو  نمايـد و  مـي  كليـك  آزمون جـامع  درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد دانشكده كارشناس .2
  كند.بررسي مي "دروس دانشجو همراه با نام استاد"لينك را با كمك  ...) (معدل، تعداد واحد گذرانده، كسري مدارك و

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

 نمايـد مي كليك اصالحو سپس آيكون  آزمون جامع درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد اول استاد راهنماي .3
  نمايد.را بررسي مي درخواست دانشجو و

 است؟ اول يآيا درخواست دانشجو مورد تاييد استاد راهنما
  مورد نيازاقدامات : عدم تاييد و ارسال به دانشجو به همراه توضيح در خصوص خيرالف) 
و با وارد نمايند  و اسامي داوران پيشنهادي را  پيشنهادي آزمون جامع موضوعاتدر قسمت توضيحات  ،استاد راهنماي اول :بلهب) 

تاييد و در نهايت با كليك بر روي آيكون  گردد.به صفحه پيشخوان خدمت باز مي بازگشتو سپس دكمه  اصالحكليك بر روي دكمه 
   .شودارسال مي براي مدير گروه ، درخواستارسال

 اصـالح  آيكـون  طريق از نمايد و سپسمي كليك آزمون جامع درخواست گزينه روي بر شده، خدمت پيشخوان وارد مدير گروه .4
و نسبت به طـرح درخواسـت   دريافت  را )آزمون جامع و داوران موضوعاتدر خصوص  استاد راهنماي اول دات(پيشنهااطالعات مورد نياز 

بـر   شـده، پيشخوان خدمت پس از طرح درخواست در شوراي گروه و دانشكده، مجـددا وارد   نمايد.در شوراي گروه و دانشكده اقدام مي
  .نمايدمي كليك آزمون جامع درخواستگزينه روي 

 آيا درخواست دانشجو مورد تاييد گروه است؟
  : عدم تاييد و ارسال به استاد راهنماي اول به همراه توضيح در خصوص اقدامات مورد نيازخيرالف) 
موضوعات آزمون و  ، زمانهاي برگزاري آزمون شفاهي و كتبي،و دانشكده عالوه بر ورود تاريخ شوراي گروه اصالح از طريق آيكون: بلهب) 

با كليك بر روي  .گرددپيشخوان خدمت باز مي محيط به بازگشت كليد روي بر كليك با. كندرا مشخص ميارزيابي جامع  كميتهاسامي 
  گردد.ارسال مي دانشكده رئيسبراي  ، درخواستتاييد و ارسالآيكون 
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 از طريـق آيكـون   نمايـد. سـپس  مـي  كليك آزمون جامع درخواستگزينه  روي بر شده وپيشخوان خدمت وارد  رئيس دانشكده .5
نمايد. در صورت عدم تاييد اطالاعات، درخواست به مرحله قبل و در نهايت با كليك بر روي آيكون تاييد و اطالعات را مشاهده مي اصالح

 گردد.ارسال، درخواست به مرحله بعد ارسال مي
 

 . نمايدمي كليك آزمون جامع درخواست گزينه روي بر و شده خدمت پيشخوان وارد كارشناس دانشكده .6

فرمهـاي  همچنـين  ساعت دقيق برگزاي آزمون را با داوران هماهنگ و به دانشجو اعـالم مـي كنـد.     كارشناس پيش از برگزاري آزمون
  مربوطه با هماهنگي نماينده تحصيالت تكميلي تهيه و ارسال مي شود. 

و درج  28820را در پردازشنمرات آزمون بر اساس اطالعات صورتجلسه آزمون جامع، و  اصالح طريق آيكون برگزاري آزمون از از پس
 بـه  بازگشـت  كليـد  روي بر كليك باگردد. ثبت مي قبولي و يا عدم قبولي در آزمون جامع را در سيستم گلستان و در پردازش مربوطه

 شود.منجر به خاتمه درخواست ميتاييد و ارسال ليك بر روي آيكون ك .گرددپيشخوان خدمت باز مي محيط

  

  


