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 به نام خدا

 )ويژه استاد(درخواست تصويب موضوع پايان نامه ارشدراهنمای ثبت 

 با سالم 

شما به  ضوع پایان ضمن آرزوی موفقیت برای  صویب مو ست ت شخوان خدمت درخوا ساند فرآیند مربوط به پی اطالع می ر

 سیستم گلستان به شرح زیر می باشد : درنامه ارشد 

 و تايید و ارسال توسط دانشجو )ارسال پیام کوتاه به دانشجو( وايجاد درخواست توسط دانشج -الف

 بررسی کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده و طرح در شورای مربوطه -ب

 (ارسال پیام کوتاه به استاد راهنمای فعالیت)  کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکدهتايید  -ج

 (ه به مدير گروهارسال پیام کوتا)  تايید استاد راهنمای پايان نامه -د

 جهت ثبت ايران داک و ارسال مجدد درخواست به دانشجو تايید مدير محترم گروه درسی -ه

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکدهو ارسال درخواست به  ثبت ايران داک توسط دانشجو – و

 (شجوارسال پیام کوتاه به دان)  تايید و ثبت نهايی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده-ز

 نکات مهم:

میعتاانناعمب دنتعددعانی دعت دسججن بعنانسجج معد  عدانشججیان بعد اعااعاینان بعااعرانانابعیهادعدن خعدادع عدنعد ا ع -1

 دندااستعنن ننا.

شماره درس پایان نامه ددعد اعددعصجججانتعتاصجججاییعاناندعمیعررددع عع94دنخعپ ن بعن مدعدرایعدانشجججیان بع ن دیع -2

صیفی  صیفی شماره درس پا عع9013002واحدی  6تو درایعیهادعنشججندع  عب داعاداعع9013003واحدی  4یان نامه تو

 میعد شا.

تااناعنکعدندااستعثبتعنن ناع.عدن دراننعدنعصانتع جادعدندااستع،ع رعراندعتغاارعمیعتااناعدانشیاعمنحصراعمیع رع -3

 .شادن یعآبعانی  عپانردع عن عدندااستعببهیعحافعررددعت عامک بعثبتعدندااستعجاناعفرا مع

ع

ع
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 تايید استاد راهنمای پايان نامه -د        

 

به پورتال جامع آموزشی )گلستان( به نشانی با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و یا گوگل کروم  -1

portal.sru.ac.ir  .وارد شوید 

 وارد شوید.« پیشخوان خدمت»در صفحه اصلی به بخش  -2

 

تعداد  را انتخاب کنید.«  پژيهشتت -درخواستتتصويتتووضصعووتتواصيصاستتلوتهصي لمتزشل ص عو  تت  »در این قسمممت ل نین   -3

شده اند. شخص  سیده داخل پرانتز م ستهای ر شما به عنوان  درخوا شد و یا  شده با شما ارجاع ن ستی به  صورتی که درخوا در 

 ده نمی شوداستاد راهنمای اول پروپزال معرفی نشده باشید در این قسمت نین  مورد نظر مشاه

و مدیران محترم گروه بعد از تغییر وضعیت به حالت مدیر در « شخصی»اساتید محترم راهنما در منوی 

 .مشاهده نمایند امی توانند این لینک ر ...«مدیر گروه»منوی 

 

 با درخواستهای رسیده مواجه خواهید شد .  در صفحه جدید -4

 



3 
 

 وجود دارد که به شرح هر ی  می پردازیم :در قسمت عملیات آیکن هایی برای هر درخواست 

 : جهت مشاهده گردش کار تا پایان فرآیند  

 : جهت اصالح درخواست و ایجاد تغییرات احتمانی 

 : جهت ارسال درخواست به نفر بعدی مشخص شده در گردش کار پیشخوان 

 به درخواست وجود نخواهد داشت.تذکر مهم : در صورتی که اين دکمه کلیک نشود امکان بررسی و ترتیب اثر 

 : جهت عدم تایید و بازگشت به نفر قبلی  

شده ، روی لینک صفحه باز  صالح کلیک کرده و در پایین  ست روی آیکن ا شجو کافی شاهده پروپزال دان شا»برای م هده م

  نمایید.دانلود مشاهده و یا  فایل مورد نظر را  کلیک نمایید.« پروپزال

صویب سه بعد از طرح و ت ضوع پروپزال در جل شما وجود  مو صالح اقدام  دارد که مجددا امکان ویرایش آن برای  از آیکن ا

نیز برای شما فراهم است تا در صورت لزوم  نفر قبلیو بازگشت درخواست به « عدم تایید» فرمایید و در صورت نیاز امکان

 و مجددا درخواست را ارسال نماید.نشجو در درخواست خود ایجاد تغییرات اساسی را شخص دا

شاور  ستاد راهنما و یا م صورتی که  ا شجودر  شگاهاز  دان ساتید خارج از دان صات آنها برای ا شخ شند ، امکان ثبت م شخص  با

 و یا عضو هیات علمی دانشگاه وجود دارد.کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده  این امکان برایفراهم نیست ،  دانشجو

تکميل و مشاااهده اعاتا  »نظور  بعد ار کلیک روی دکمه اصالالالالح وارد فرم مربوطه شالالالده و روی عبارت برای این م

  کلیک کرده و اطالعات خواسته شده را تکمیل فرمایید.« تعريف استاد براي فعاليت»و سپس « اساتيد فعاليت
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شاهده جهت  -5 شجو می توانید روی آیکن م سالی دان شده ، کد  مدارک ار صفحه باز  کلیک نمایید . در ادامه در 

گزارش را کلیک انتخاب و شالالماره دانشالالجویی را در محل مشالالخص کبت و کلید مشالالاهده  «229»یا « 205»فرآیند را 

 نمایید.

 
 

ست روی آیکن   فرآیندبعد از تکمیل  -6 ست خود می بای سال درخوا صفحه  جهت تایید و ار کلیک نمایید . در ادامه 

 جدیدی ایجاد می گردد که شما میتوانید پیغام خود را برای مشاهده نفر بعدی در آن کبت نمایید .

 نخواهد داشت.ذکر مهم : در صورتی که اين دکمه کلیک نشود امکان بررسی و ترتیب اثر به درخواست وجود ت

 

ستصب هص سللصدرخوا سزلدصراهنمل صي لمتتصيصعهورصا صولوتهصيصار صعبن صبرصولد ير صگريهصعحزرمص،صپتلعک صبرا صا

 .ارسللصع صگرددصصصدرصسلعلنهص عو   صگلسزلنصعراج هصبهصکلرولبلصخود

ستفاده از گزارش ب ساتید» 2875ا ا ضوع و ا صویب مو ست ت ضعیت گردش کار درخوا ست  «و ضعیت درخوا امکان پیگیری و

 وجود دارد.

 موفق و پیروز باشید


