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 به نام خدا

 درخواست تصويب موضوع پايان نامه ارشدراهنمای ثبت 

 ( ويژه کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده)

 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 ) ايجاد درخواست توسط دانشجو -الف

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

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

 (ارسال پیام کوتاه به مدير گروه)  پايان نامه تايید استاد راهنمای -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

 (ارسال پیام کوتاه به دانشجو)  کدهتايید و ثبت نهايی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانش-ز

 نکات مهم:

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

 دندااستعنن ننا.

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

صیفی  صیفی  عع9013002واحدی  6تو درایعیهادعنشججندع  عب داعاداعع9013003واحدی  4شماره درس پایان 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 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده   -ج

 

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

 

عداد ت کنید. را انتخاب« پژوهشی -درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی »در این قسمت ، لینک  -3

 درخواستهای رسیده داخل پرانتز مشخص شده اند.

 

 با درخواستهای رسیده مواجه خواهید شد .  در صفحه جدید -4
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بر اساس دستورالعمل مربوطه از سوی مدیریت تحصیالت تکمیلی ، دانشجویانی می توانند اقدام به ایجاد درخواست 

باشد . لذا در صورت عدم تکمیل مدارک امکان  تحصیلی آنها تکمیلمدارک و تصویب موضوع پروپزال نمایند که 

 ادامه فرآیند پیش خوان فراهم نمی باشد . 

ز پیهیری ارسییال ا دانشییجو ی باشیید کهاز دانشییهام مع ق قیلی تاییدیه تحصیییلی و ریز نمرات از جمله مدارک مهم ، 

 دانشهام قیلی و وصول آن در دانشهام تربیت دبیر شهید رجایی بر عهدم دانشجو می باشد. 

 
سان محترم تحصیالت تکمیلی با مراجعه به  ست تصویب موضوع و »و انتخاب فرآیند  18090پردازش کارشنا درخوا

 را مشاهدم نمایند. )شکل باال( لیست مدارک مربوطهمی توانند « پژوهشی -اساتید فعالیتهای آموزشی

عیارتی ثیت نشدم به منزله عدم وصول و بارگزاری مدرک بودم و دانشجو  ،در صورتی که در قسمت مشاهدم -

 نسیت به ارسال مدارک اقدام نماید. مراجعه به دانشگاه مقطع قبلیموظف است با 

ضعیت آن  - شدم ولی و صورتی که مدرک بارگزاری  شدم در  شدم و یا دریافت ن شد ، می توانید با تایید ن می با

تیدیل نمایید تا فرآیند ثیت دریافت شیییدم و یا تایید شیییدم کلیک بر روی گزینه وضیییعیت آن را به صیییورت 

 درخواست برای دانشجو ادامه یابد.

کلیک نمایید . در ادامه در صفحه باز  همجنین جهت مشاهدم مدارک ارسالی دانشجو می توانید روی آیکن  -

انتخاب و شییمارم دانشییجویی را در محل مشییخو ثیت و کلید مشییاهدم « 229»یا « 205»کد فرآیند را  شییدم ،

 گزارش را کلیک نمایید.
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 در قسمت عملیات آیکن هایی وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم :برای هر درخواست 

 : جهت مشاهده گردش کار تا پایان فرآیند  

 : جهت اصالح درخواست و ایجاد تغییرات احتمالی 

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

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

 : جهت عدم تایید و بازگشت به نفر قیلی  

کلیک کردم و در پایین صییفحه باز شییدم ، روی )عالمت مداد( برای مشییاهدم پروپزال دانشییجو کافیسییت روی آیکن اصییال  

 فایل مورد نظر را دانلود کردم و جهت ارایه در جلسه گروم پرینت نمایید. کلیک نمایید.« مشاهده پروپزال»لینک

سه امکان ویرای ضوع پروپزال در جل صویب مو صال  اقدام بعد از طر  و ت شما وجود  دارد که مجددا از آیکن ا ش آن برای 

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

 تغییرات اساسی را شخو دانشجو در درخواست خود ایجاد و مجددا درخواست را ارسال نماید.

 

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

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

تکمیل و مشاااهده اعاتا  »طه شیییدم و روی عیارت برای این منظور  بعد ار کلیک روی دکمه اصیییال  وارد فرم مربو

ساتید فعالیت سیز رنگ( « ا سپس )کادر  ستاد براي فعالیت»و  شدم را تکمیل« تعريف ا سته   کلیک کردم و اطالعات خوا

 فرمایید.



5 
 

 

استاد راهنما و مشاور و ... برای کارشناس محترم تحصیالت مکان ويرايش و اصالح عنوان پروپزال و يا ااين مرحله در همچنین 

 تکمیلی فراهم می باشد.

ست روی آیکن   فرآیندبعد از تکمیل  -5 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 مشاهدم نفر بعدی در آن ثیت نمایید .

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

ستاد راهنمای فعالیت بعد  ست ، پیامکی برای ا سال درخوا سامانه از تايید و ار جهت يادآوری مراجعه به کارتابل خود در 

 .ارسال می گردد گلستان 

 تايید و ثبت نهايی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده  -ز           

در انتهای فرآیند و بعد از تایید مدیر محترم گروه ، درخواست برای دانشجو جهت ثبت کد ایران داک ارسال می گردد و 

از آن با تایید و ارسال درخواست  توسط دانشجو ، مجددا درخواست برای شما ظاهر می شود . در این بخش الزم است  بعد

کلیک  صالحا تاریخ تصویب در گروه و دانشکده و شورای تحصیالت تکمیلی ، ثبت گردد . برای این کار کافیست روی آیکن

 و موارد خواسته شده را تکمیل نمایید. کرده
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کلیک نمایید . در  می توانید روی آیکن از جمله فایل تاییدیه ایران داک همجنین جهت مشاهدم مدارک ارسالی دانشجو 

انتخاب و شمارم دانشجویی را در محل مشخو ثیت و کلید مشاهدم « 229»یا « 205»ادامه در صفحه باز شدم ، کد فرآیند را 

 گزارش را کلیک نمایید.

فرآیند به اتمام می رسد و  که تمام مراحل به درستی انجام شده باشد . با کلیک روی آیکن در صورتی  نهایتدر 

 .رددبه دانشجو ارسال می گموفقیت فرآیند یک پیامک نیز با مضمون و  گردد. طه برای دانشجو ثبت مییت درس مربوفعال

 موارد مهم در ثبت فعالیت:

اقدام به ثبت فعالیت   15210در صورتی که قبال برای دانشجو در ترم جاری به صورت دستی و از طریق پردازش  -1

 اید الزم است قبل از کلیک روی آیکن تایید و ارسال ، آن فعالیت را حذف نمایید. نموده

 در صورتی که بعد از ارسال و تایید با پیغام خطای زیر مواجه شدید: -2

 

در صورتی که هنوز زمان انتخاب واحد ترم مورد نظر شروع نشده . الزم است با استفاده از آیکن  –الف           

اطالع دهید تا در زمان ثبت نام )انتخاب واحد( حتما مبادرت به اخذ درس به دانشجو  

 پایان نامه نماید و بعد از اتمام زمان ترمیم ، مجددا وارد پیشخوان شده و آیکن تایید و ارسال را کلیک نمایید.

مبادرت به اخذ درس   10720ش در صورتی که زمان انتخاب واحد گذشته است می توانید با استفاده از پرداز -ب             

 برای دانشجو نموده و سپس آیکن تایید و ارسال را کلیک نمایید.

الزم به ذکر است کلیه درخواستها بعد از تایید نهایی از صفحه اصلی شما پاک شده و به صفحه درخواست های خاتمه یافته 

 منتقل می گردد که برای مشاهده آنها به شکل زیر عمل نمایید.

 

ستفاده از گزارش با ساتید» 2875 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


