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 درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد در سیستم گلستان

 ،گلسهمان  سیسهم   بهه  ورود از پس ،اندنامه را اخذ نمودهکه درس پایان دانشجویان کارشناسی ارشد .1

 موضوع تصویب درخواست گزینهه  روی بر و دهش 21120 شماره به خدمت پیشخوان پردازش وارد

 آبه   عبهار   روی بر ،شده باز صفحهباالی  درنمایید.  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید و

 .کنید کلیک ارشد کارشناس  تحقیق طرح پیشنهاد تصویب درخواست رنگ

نامه، نام اسماد )اسمادان( راهنما، نام اسهماد  انیپا  سینامه، عنوان انگلانیپا  اطالعا  عنوان فارسسپس  .2

، نهو  تحقیهق و نهو     نامه، زمینهه علمه   ، شماره درس مربوط به پایانصور  وجود )اسمادان( مشاور در

بها   قیه موضهو  طهرح تحق   شهنهاد یپ لیه فابر روی دکمه ایجاد کلیک کنیهد. سهپس    و را وارد نامهپایان

 در بازگشهت  کلیهد  روی بهر  کلیهک  بها  ی کنید.بارگذاررا . pdf لیو نو  فا تیمگابا 20حج   تیمحدود

 .پیشخوان خدمت باز گردید محیط به صفحه چپ سمت و پایین

 :شودم  مشاهده زیر آیکون چهار عملیا  سمون در .3

 طرح پیشنهاد تصویب درخواست ثبت مراحل و وضعیت، توضیحا  :کار گردش مشاهده آیکون 

 دهد.م  نمایش را ارشد کارشناس  نامهپایان تحقیق

 نمایند حذف را خود درخواست لزوم صور  در توانندم  دانشجویان :حذف آیکون. 

 نمایند اصالح را خود درخواست لزوم صور  در توانندم  دانشجویان: اصالح آیکون. 

 دانشکده کارشناس به نظر اظهار و بررس  جهت دانشجویان درخواست :ارسال و تایید آیکون 

 .گرددم  ارسال

 :پس از بررس  محموای فایلهای ارسال شده، در مرحله پنج  داور  آیکون اصالحات داوري

نظرا  خود را جهت اعمال بارگذاری م  نماید. دانشجو الزم است اصالحا  را اعمال و مجددا فایل 

 ارسال نماید.  اول ویرایشرا تحت عنوان 

 :نمای تدوین دانشجو م  بایست، برای اطال  از روند انجام تصویب موضو ، راه آیکون راهنما

 شده را به دقت مطالعه و اجرا نماید.

 و موضووع  تصوویب  درخواست گزینه روی بر و شده خدمت پیشخوان وارد دانشکده کارشناس .4

قالب پیشنهاد موضو  طرح تحقیهق و عهدم   نماید و م  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید

 کند.را بررس  م وجود کسری مدرک 

 مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟آیا درخواست دانشجو 

 مورد نیاز اقداما در خصوص  توضیح درج دانشجو به همراهبه  عدم تایید و ارسال: خیرالف( 

 اول : تایید و ارسال برای اسماد راهنمابلهب( 
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 و موضووع  تصوویب  درخواست گزینهه  روی بر و شده خدمت پیشخوان وارد اول استاد راهنماي .5

 سهایر  فایل پیشنهاد موضو  طرح تحقیهق و  نماید وم  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید

 کند.را بررس  م  دانشجوعا  وارد شده اطال

 است؟ اول یآیا درخواست دانشجو مورد تایید اسماد راهنما

 مورد نیاز اقداما : عدم تایید و ارسال به دانشجو به همراه توضیح در خصوص خیرالف( 

 ارسال برای مدیر گروه: تایید و بلهب( 

 اسواتید  و موضووع  تصوویب  درخواسوت  گزینه روی بر شده، خدمت پیشخوان وارد مدیر گروه .6

از  و نمایهد کلیهک مه    اصالح آیکون بر روی نماید و سپسم  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي

 _ آموزشوی  هاي فعالیت اساتید وارد پردازش فعالیت اساتید اطالعا  مشاهده و تکمیللینک  طریق

 داوررا بر روی  عنوان استاد تعریف اسماد برای فعالیتشده و با کلیک بر روی  دانشجویان پژوهشی

 بهر  کلیهک  کند. باه و درصد مشارکت را مشخص م کند و ترم ارائانمخاب م نام یک داور را قرار داده و 

-پیشهخوان خهدمت بهاز مه      محیط )در دو مرحله( به صفحه چپ سمت و پایین در بازگشت کلید روی

 گردد.ارسال م  انمخاب شده درخواست به داور تایید و ارسال آیکوندر صور  کلیک بر روی  .گردد

 فعالیتهاي اساتید و موضوع تصویب درخواست گزینه روی بر و شده خدمت پیشخوان وارد داور .7

وارد درخواست  جزییاتمشاهده آیکون  کلیک بر روی . از طریقنمایدم  کلیک پژوهشی-آموزشی

-موضو  طرح تحقیق را بررس  م  پیشنهادرا دریافت و . pdfفایل  طرح پروپزال فایل شده و از بخش

داور پس از بررس  و اعمال نظرا  بر روی فایل دریافهت شهده از طریهق کلیهک بهر روی آیکهون        .دنمای

 ارسال نماید.تواند فایل محموای نظرا  خود را خدمت م  پردازش در پیشخوان

 است؟ داور مورد تأیید هیچ تغییری نیاز به وندب دانشجو تحقیق طرح پیشنهادآیا 

 نیاز مورد اقداما  خصوص در توضیح همراه به اسماد راهنمای اول به ارسال و تایید عدم: خیرالف( 

 گروه مدیر برای ارسال و تایید: بلهب( 

 دانشهکده  در صور  نیاز در جلسه شورای در جلسه گروه و را موضو  طرح تحقیق پیشنهاد مدیر گروه .8

 و موضووع  تصوویب  درخواست گزینهه  روی بر شده، خدمت پیشخوان وارد سپس .نمایدمطرح م 

 .نمایدم  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید

 ؟گردیدتصویب  و دانشکده آیا درخواست در جلسه گروه

 نیاز مورد اقداما  خصوص در توضیح همراه به اسماد راهنمای اول به ارسال و تایید : عدمخیرالف( 

نماید و در و دانشکده را ثبت م  تصویب در گروهریخ  ، تااصالحبا کلیک بر روی آیکون : بلهب( 

 کند تا درخواست به دانشجو برای ثبتکلیک م  تایید و ارسالپیشخوان خدمت بر روی آیکون 

 داک ارسال شود. -در ایران پیشنهاد طرح تحقیق
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 پیشوخوان  واردنمایهد. سهپس   ثبت م داک -در سایت ایران را پیشنهاد موضو  طرح تحقیق دانشجو .9

 پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید و موضوع تصویب درخواست گزینه روی بر و شده خدمت

و درج کهد رهگیهری در صهفحه ظهاهر شهده،       تایید و ارسوال با کلیک بر روی آیکون نماید. م  کلیک

 شود.درخواست را به کارشناس دانشکده ارسال م 

 و موضووع  تصوویب  درخواست گزینه روی بر شده و خدمت پیشخوان وارد کارشناس دانشکده .10

اطالعا  پیشنهاد موضو  طهرح تحقیهق    نماید. ابمدام  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي اساتید

در داک را از طریق کهد رهگیهری درج شهده توسهط دانشهجو      -وارده شده توسط دانشجو در سایت ایران

 کند.بررس  م داک -پرتال ایران

 آیا اطالعا  وارد شده مورد تایید کارشناس دانشکده است؟

 به توجه با .نیاز مورد اقداما  خصوص در توضیح همراه به به دانشجو ارسال و تایید عدم: خیرالف( 

 تماس یا مراجعه با بایستم  دانشجو دانشجو، توسط داک-ایران سایت در اطالعا  تغییر امکان عدم

 .نماید اقدام داک-در سایت ایرانکارشناس  پرتال طریق از اطالعا  اصالح به نسبت کارشناس با

در  اصالحبا کلیک بر روی آیکون  ( 2) .داک-در سایت ایران تحقیق طرح پیشنهاد تایید( 1): بلهب( 

 تایید و ارسالنماید و سپس بر روی آیکون کد رهگیری ایران داک را ثبت م  ،پیشخوان خدمت

 کند تا درخواست به رئیس دانشکده ارسال شود.کلیک م 

 اساتید و موضوع تصویب درخواست گزینه روی بر شده و خدمت پیشخوان وارد رئیس دانشکده .11

 نماید.م  کلیک پژوهشی-آموزشی فعالیتهاي

 دانشکده است؟ رئیسآیا طرح تحقیق مورد تایید  

 نیاز مورد اقداما  خصوص در توضیح همراه به اسماد راهنمای اول به ارسال و تایید : عدمخیرالف( 

 : ثبت نهای  طرح تحقیق بلهب( 

 


