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 به نام خدا

 )ويژه دانشجو(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 

 (ارسال پیام کوتاه به دانشجوو تايید و ارسال توسط 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  عع9013002واحدی  6تو درایعیهادعنشججندع  عب داعاداعع9013003واحدی  4شماره درس پایان نامه تو

 )علطی عدنع نگ  عاننخ بعشن ن عدنخعدبتعالا عناعمبا معفرم ناا(عمیعد شا.

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

 .شادی  عپانردع عن عدندااستعببهیعحافعررددعت عامک بعثبتعدندااستعجاناعفرا معن یعآبعان

 

 ايجاد درخواست توسط دانشجو -الف

به پورتال جامع آموزشی )گلستان( به نشانی با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و یا گوگل کروم  -1
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 وارد شوید.« خدمت پیشخوان»در صفحه اصلی به بخش  -2

 

را انتخاب و در ادامه بر « پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی »در این قسمت ، لینک  -3

 کلیک کنید.« درخواست جدید»روی عبارت 

 

 در صفحه جدید: -4

 (9013003و یا  9013002) شماره درس پایان نامه را انتخاب نمایید. -1

 نوع تحقیق و عنوان کامل فارسی و التین را درج نمایید.ایان نامه ، ، نوع پزمینه علمی  - 5 -2

استاد راهنمای پایان نامه خود را بر اساس مذاکرات قبلی مشخص نمایید . در صورتی که شماره استادی ایشان را  -6

لیک ندارید کافی است قسمتی از نام خانوادگی ایشان را در محل مشخص شده تایپ نموده و عالمت سوال را ک

 کنید.

باشند ، امکان ثبت مشخصات آنها برای شما  اساتید خارج از دانشگاهدر صورتی که  استاد راهنما و یا مشاور شما از 

فراهم نیست ، برای این کار می بایست بعد از ثبت و ارسال درخواست خود به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 ات مشخصات مد نظر را برای ایشان ارسال نمایید. وضیحل در بخش تمراجعه نمایید و یا در هنگام تایید و ارسا

 دکمه ایجاد را کلیک کنید. -7
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. روی آیکن اصالح )شکل مداد( کلیک کرده تا  گردیدهدر صفحه اصلی پیشخوان ، درخواست شما ایجاد در ادامه  -5

 فراهم گردد..مجددا وارد صفحه درخواست شوید و امکان بارگذاری فایل پروپزال برای شما 

 نکته مهم: قبل از ایجاد درخواست امکان ارسال فایل پروپزال را ندارید

 
  در محل مشخص شده بارگذاری نمایید. pdfو یا  wordفایل پروپزال خود را با فرمت  -6

 

در صفحه جدید روی انتخاب فایل کلیک کرده و نشانی محل ذخیره فایل را مشخص کنید و سپس دکمه اعمال  -7

و مجددا دکمه بازگشت را کلیک   ,نمایش داده شود سپس دکمه بازگشت ات را کلیک نمایید.تا صفحه زیرتغییر

 نمایید.
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نهایت با کلیک روی آیکن )تایید و ارسال( فلش سبز رنگ ، درخواست شما به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده در  -8

 ارسال می گردد.

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

 

 در قسمت عملیات آیکن هایی وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم :

 : جهت مشاهده گردش کار تا پایان فرآیند  

 : جهت اصالح درخواست و ایجاد تغییرات احتمالی 

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

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

 : جهت حذف درخواست در موارد خاص 

 : جهت مشاهده و ارسال مدارک . 

ص ن آیک و فایل آن را در اختیار دارید می توانید از طریق را دریافت نموده خوداک ورتی که کد رهگیری ایران ددر 

  فوق آن را بارگذاری نمایید.

یالت تکمیلی ، دانشجویانی می توانند اقدام به ایجاد درخواست دستورالعمل مربوطه از سوی مدیریت تحصر اساس ب

از دانشوووگاه م قب ق لی آنها در لرونده  تاییدیه تحصییی  و  ریز نمراتو تصوووویو مو ووووز لرولاال نمایند که 

تحصیلی دانشجو وجود داشته باشد. بارگذاری این مدارک بر عهده دانشگاه می باشد ولی  لیگیری ارسال از دانشگاه 

 ق لی و وصول آن در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بر عهده دانشجو است. 

دانشجو موظف است در زمان لذیرش در دانشگاه ، نامه درخواست تاییدیه و ریا نمرات از دانشگاه م قب ق لی را از 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت و ارسال و تا حصول نتیجه الزم لیگیری نماید.

شروز فرآیند ث ت لرولاال بناب ست و  سال درخوا شند ، امکان ار صورتی که مدارک مربوطه دارای ت ص با راین در

 برای شما فراهم نمی گردد.
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شاهده و عیت لرونده خود می توانید از گاارش  درخواستتتصويتتووضصعووتتو ص ص »و انتخاب فرآیند  1700جهت م

 د.استفاده نمایی«  پژ هشي-اساويدصفعاليتهايصآعوزشي

 

کلیک نمایید . در ادامه صفحه  بعد از تکمیل مدارک جهت تایید و ارسال درخواست خود می بایست روی آیکن  

  ت نمایید .جدیدی ایجاد می گردد که شما میتوانید لیغام خود را برای مشاهده نفر بعدی در آن ث

 

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

 درخواست ایجاد شده و فرآیند پیشخوان شروع می گردد . در این بخش 

دانشجوی محترم درخواست تصویب موضوع پروپزال شما با موفقیت ثبت و  »مضمون پیامکی با همچنین 

شکده شناس دان شد . جهت پیگیری ادامه فرآیند به گزارش  به کار ستان مراجعه 2875ارجاع  سامانه گل در 

 برای شما ارسال خواهد شد. « .نمایید

 

 همچنین ند.استفاده نمای در نهایت دانشجویان جهت پیگیری فرآیند می توانند از آیکن 

ستفاده از گزارش  ساتيد» 2875با ا ضوع و ا صويب مو ست ت ضعيت گردش كار درخوا ضعيت « و امکان پيگيری و

 درخواست وجود دارد.
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  ثبت ايران داک توسط دانشجو – و       

ست  شجو می بای شم فرآیند دان ش ستم ثبت  کد رهگیری ایران داکدر مرحله  سی ضوع پروپرال خود را در  مربوط به مو

. در این مرحله دانشتتجو محترم گروه درخواستتت به کارتابل دانشتتجو باز می گردد نماید . به این منظور بعد از تایید مدیر 

کلیک کرده  تا پنجره زیر باز شود و در محل مشخص شده کد  روی آیکن اصالح )عالمت مداد(  

  .رهگیری ایران داک خود را ثبت نماید

 

ی از ستتامانه ایران داک نیز امکان بارگذاری فایل دریافت  رک اهمچنین با کلیک روی آیکن ارستتال مد 

 به کارشتتناسنیز می بایستتت به صتتورت حضتتوری رهگیری در صتتورت نیاز مدارک مرتبب با این کد فراهم گردیده استتت . 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل گردد.

 کلیک نمایید. ادامه فرآیند می بایست روی آیکن تایید و ارسال برای مجددا 

ضمون در  سد ، پیامکی با م صورتی که کل فرآیند به اتمام بر وو صپر پزالص »نهایت در  يووضصعو فرآوندصو

 برای شما ارسال خواهد شد.« صپاوانصناعهصشماصباصعوفقيتصبهصاومامصرسيد

 

 

 موفق و پیروز باشید


