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  در سیستم گلستان "رساله دکتری طرح تحقیق "درخواست تصویب پیشنهاد

شجویان   .1 اند، پس از ورود به ساایماای   را اخذ نموده رسااه ه دکیر  طرح تحقیق که درس  دکتریدان

 تصویب  درخواست شده و بر رو  گزینه   21120به شمهره  پیشخوان خدمت  گلمیهن، وارد پردازش  

ضوع  ساتید  و مو شي  فعالیتهای ا شي  -آموز شده، بر رو     پژوه صفحه بهز  کلیک نمهیید. در بهال  

 .کلیک کنید تحقیق طرح پیشنههد تصویب درخواستعبهرت آبی رنگ 

سیهدان(      رسه ه  یم یعنوان انگل و یاطالعهت عنوان فهرس سپس   .2 سیهد )ا سیهدان( راهنمه، نهم ا سیهد )ا ، نهم ا

نهمه را ، زمینه علمی، نوع تحقیق و نوع پهیهنتحقیقطرح ، شمهره درس مربوط به  مشهور در صورت وجود  

 20 حج  تیبه محدود قیموضوع طرح تحق  شنههد یپ لیفهبر رو  دکمه ایجهد کلیک کنید. سپس   و وارد

 فحهص  چپ سمت  و پهیین در بهزگشت  کلید رو  بر کلیک به   کنید.بهرگذاررا . pdf لیو نوع فه تیمگهبه

 .گردیدپیشخوان خدمت بهز  محیط به

 :شودمی مشههده زیر آیکونپنج  عملیهت سیون در .3

 طرح پیشنههد تصویب درخواست ثبت مراحل و وضعیت، توضیحهت :کار گردش مشاهده آیکون 

 دهد.می نمهیش را رسه ه دکیر  تحقیق

 نمهیند. حذف را خود درخواست  زوم صورت در توانندمی دانشجویهن حذف: آیکون 

 نمهیند. اصالح را خود درخواست  زوم صورت در توانندمی دانشجویهناصالح:  آیکون 

 دانشکده کهرشنهس به نظر اظههر و بررسی جهت دانشجویهن درخواست ارسال: و تایید آیکون 

 گردد.می ارسهل

 :دانشجو می بهیمت، برا  اطالع از روند انجهم تصویب موضوع، راهنمه  تدوین شده  آیکون راهنما

 ا نمهید.را به دقت مطه عه و اجر

شناس  .4 شکده  کار شخوان  وارد دان ست  گزینه رو  بر و شده  خدمت پی صویب  درخوا ضوع  ت  و مو

ساتید  شي  فعالیتهای ا شي -آموز ضوع طرح تحقیق و عدم    نمهید و می کلیک پژوه شنههد مو قه ب پی

 کند.وجود کمر  مدرک را بررسی می

 آیه درخواست دانشجو مورد تأیید کهرشنهس دانشکده است؟

 مورد نیهز اقدامهتتوضیح در خصوص  درج : عدم تهیید و ارسهل به دانشجو به همراهخیرا ف( 

 اول: تهیید و ارسهل برا  اسیهد راهنمه بلهب( 

ستاد راهنمای اول  .5 شخوان  وارد ا ست  گزینه رو  بر و شده  خدمت پی صویب  درخوا ضوع  ت  و مو

ساتید  شي  فعالیتهای ا شي -آموز ضوع طرح تحقیق و    نمهید ومی کلیک پژوه شنههد مو  هیرس  فهیل پی

 کند.اطالعهت وارد شده دانشجو را بررسی می

 است؟ اول آیه درخواست دانشجو مورد تهیید اسیهد راهنمه 
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 مورد نیهز اقدامهت: عدم تهیید و ارسهل به دانشجو به همراه توضیح در خصوص خیرا ف( 

 تهیید و ارسهل برا  مدیر گروهداور و سپس  4و حداکثر  2پیشنههد حداقل : بلهب( 

موضوع طرح تحقیق را در جلمه گروه و در صورت نیهز در جلمه شورا  دانشکده         پیشنههد  مدیر گروه .6

سپس وارد مطرح می شخوان  نمهید.  ست  گزینه رو  بر شده،  خدمت پی صویب  درخوا ضوع  ت  و مو

 نمهید.می کلیک پژوهشي-آموزشي فعالیتهای اساتید

 ؟گردیدآیه درخواست در جلمه گروه و دانشکده تصویب 

 نیهز مورد اقدامهت خصوص در توضیح همراه به اسیهد راهنمه  اول به ارسهل و تهیید : عدمخیرا ف( 

صالح : به کلیک بر رو  آیکون بلهب(  ریق طاز  نمهیدریخ  تصااویب در گروه و دانشااکده را ثبت می، تها

 _ آموزشااي های فعالیت اساااتید وارد پردازش فعه یت اساااهتید اطالعهت مشاااههده و تکمیل ینک 

 اوردرا بر رو   عنوان استاد  تعریف اسیهد برا  فعه یت شده و به کلیک بر رو    دانشجویان  پژوهشي 

 رو  بر کلیک کند. بهه و درصد مشهرکت را مشخص میکند و ترم ارائانیخهب میرا  انقرار داده و نهم داور

شخوان خدمت بهز می  محیط )در دو مرحله( به صفحه  چپ سمت  و پهیین در بهزگشت  کلید ر د .گرددپی

 گردد.ارسهل میمرحله بعد درخواست به  تایید و ارسال آیکونصورت کلیک بر رو  

 و یلتکمطریق  ینک از را تعیین و پس از تهیید نمهینده تحصااایالت تکمیلی  کارشااناس دانشااکده     .7

 دانشجویان  پژوهشي  _ آموزشي  های فعالیت اساتید  وارد پردازش فعه یت اسهتید  اطالعهت مشههده 

سیهد برا  فعه یت شده و به کلیک بر رو    ستاد  تعریف ا نمهینده تحصیالت تکمیلی را وارد می   عنوان ا

 نمهید. این درخواست برا  همههنگی زمهن دفهع به دانشجو ارسهل می گردد. 

شجو  .8 به اعضاه   کمییه داور  )اسایهد راهنمه، اسایهد مشاهور، داوران،     زمهن برگزار  جلماه دفهع را   دان

شنهس اعالم می کند. الزم      نمهینده تحصیالت تکمیلی( همههنگ نموده و از طریق فیلد توضیحهت به کهر

   زمهن رسیدن به این مرحله ته زمهن دفهع حداقل ده روز فهصله ا زامی است.به ذکر است که از 

شکده   .9 شناس دان شخوان  وارد کار ست  گزینه رو  بر شده و  خدمت پی صویب  درخوا ضوع  ت  و مو

ساتید  شي  فعالیتهای ا شي -آموز صات دفاع   و در زیربخش نمهید. می کلیک پژوه شخ مکهن ، م

مه دفهع،   می  می      برگزار  جل سی مه دفهع را وارد  صله زمهنی مرحله  نمهید سهعت و تهریخ جل )حداقل فه

در  نمهید.کلیک می بازگشااتو  اصااالحبر رو  دکمه زمهن دفهع حداقل ده روز اساات( سااپس  قبل  

صااورتیکه که به هر د یل امکهن برگزار  جلمااه دفهع در تهریخ و سااهعت مقرر وجود نداشاات، به انیخهب 

گردد. در صااورت امکهن برگزار  گزینه عدم تهیید و ذکر توضاایحهت، درخواساات به مرحله قبل بهز می 

هه و سهیر ممیندات جلمه دفهع را آمهده و به    ه دفهع در تهریخ و سهعت مقرر، کهرشنهس دانشکده فرم   جلم 

سهل می    صیالت تکمیلی ار مه دفهع و تکمیل فرم نمهینده تح س نمهید. پس از برگزار  جل ط هه  دفهع تو

صیالت تکمیلی فرم      سه ه، نمهینده تح ضه  کمییه داور  ر ش   اع شده را به کهر شک هه  تکمیل  ده نهس دان
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ست را به مرحله بعد    دهد. پس از دریهفت فرمتحویل می شده، به انیخهب گزینه تهیید، درخوا هه  تکمیل 

  نمهید.ارسهل می

 

 :دهداقدام زیر را انجهم می به توجه به صورتجلمه دفهع پس از برگزار  جلمه دفهع استاد راهنمای اول .10

 مورد تهیید قرار گرفت؟دفهع دانشجو توسط اعضه جلمه دفهع آیه 

 .12: عدم تهیید و ارسهل به مرحله خیرا ف( 

شجو،       پس از: بلهب(  سط دان صالحهت مورد نظر داوران تو سیهد راهنمه  اول  اعمهل ا شخوان خدمت  وارد ا پی

مهید نمی کلیک پژوهشي-آموزشي فعالیتهای اساتید و موضوع  تصویب  درخواست گزینه  رو  بر شده و 

 ه هرس نمخه نههیی گزارش   نامهارسال اطالعات پایان نمهید و در زیربخش کلیک می اصالح و بر رو  آیکون 

صالح بر رو  دکمه  سااپس کند.بهرگذار  می pdfدر فرمت  بهشااد راکه مورد تهیید داوران می شت و  ا  بازگ

 نمهید.به انیخهب گزینه تهیید، درخواست را به مرحله بعد ارسهل می در نههیت نمهید.کلیک می

 

شجو  .11 سهیت ایران      دان ضوع طرح تحقیق را در  شنههد مو سپس  داک ثبت می-پی شخوان  واردنمهید.   پی

 پژوهشي -آموزشي  فعالیتهای اساتید  و موضوع  تصویب  درخواست  گزینه رو  بر و شده  خدمت

و درج کد رهگیر  در صااافحه ظههر شاااده،  تایید و ارسااالبه کلیک بر رو  آیکون نمهید. می کلیک 

 شود.درخواست را به کهرشنهس دانشکده ارسهل می

شکده   .12 شناس دان شخوان  وارد کار ست  گزینه رو  بر شده و  خدمت پی صویب  درخوا ضوع  ت  و مو

 نمهید. می کلیک پژوهشي-آموزشي فعالیتهای اساتید

 اعضه جلمه دفهع مورد تهیید قرار گرفت؟آیه دفهع دانشجو توسط 

 ثبت دفهع مورد تهیید قرار نگرفت.: خیرا ف( 

داک را از طریق -اطالعهت پیشنههد موضوع طرح تحقیق وارده شده توسط دانشجو در سهیت ایران        ابیدا: بلهب( 

 کند.داک بررسی می-کد رهگیر  درج شده توسط دانشجو در پرتهل ایران

 شده مورد تهیید کهرشنهس دانشکده است؟آیه اطالعهت وارد 

 نیهز. مورد اقدامهت خصوص در توضیح همراه به دانشجو به ارسهل و تهیید : عدمخیرا ف( 

در  اصالح(  به کلیک بر رو  آیکون 2داک. )-تحقیق در سهیت ایران طرح پیشنههد ( تهیید1: )بلهب( 

موفقیت آمیز بودن دفهع را تهیید می نمهید و سپس پیشخوان خدمت، کد رهگیر  ایران داک را ثبت می

 گردش کهر خهتمه می یهبد. تایید و ارسالبر رو  آیکون کند به کلیک 

 

 


