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 به نام خدا

 (استاد)ويژه پايان نامه ارشد دفاع ازدرخواست راهنمای ثبت 

 با سالم 

پایان نامه ارشد  دفاع ازاطالع می رساند فرآیند مربوط به پیشخوان خدمت درخواست ضمن آرزوی موفقیت برای شما به 

 سیستم گلستان به شرح زیر می باشد : در

 (ارسال پیام کوتاه به دانشجوو تايید و ارسال توسط دانشجو ) ايجاد درخواست توسط دانشجو -الف

 انجام پیش دفاع )درصورت لزوم(بررسی کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده و  -ب

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

 (یام کوتاه به مدير گروهارسال پ)  تايید استاد راهنمای پايان نامه -د

 (استاد راهنمای دوم در صورت وجودارسال پیام کوتاه به ) تايید مدير محترم گروه درسی -ه

 (معاون آموزشی دانشکدهارسال پیام کوتاه به )  پايان نامه دوم تايید استاد راهنمای -و

 معاون آموزشی دانشکدهتايید  -ز

 دانشگاه بررسی و تايید مديريت تحصیالت تکمیلی-ح

 (ارسال پیام کوتاه به دانشجوتايید کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده و ثبت تاريخ و محل دفاع )-ط

 و دريافت گزارشات و صورتجلسات دفاع ثبت نهايی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده -ی

 نکات مهم:

 نمایند. دفاع از پایان نامه خود می توانند مبادرت به ایجاد درخواستطی مراحل زیر  دانشجویان بعد از -1

 پروپزال موضوع ثبت و تایید  -الف 

 اخذ درس پایان نامه  -ب

  ارسال گزارشات سه ماهه  –ج 

 

تواند یک درخواست ثبت نماید . بنابراین در صورت وجود درخواست ، هر گونه تغییر می تواند دانشجو منحصرا می هر  -2

 .شودروی آن انجام پذیرد و یا درخواست قبلی حذف گردد تا امکان ثبت درخواست جدید فراهم 
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  ، مدير گروه ، معاون دانشکده  پايان نامه تايید استاد راهنمای  -ه و ز د

 

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

portal.sru.ac.ir  .وارد شوید 

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

 

سمت ، لینک  -1 ست  »در این ق شده . نمایید را انتخاب «  دفاعدرخوا سیده داخل پرانتز مشخص  ستهای ر تعداد درخوا

ید معرفی نشده باش فعالیتاند. در صورتی که درخواستی به شما ارجاع نشده باشد و یا شما به عنوان استاد راهنمای 

 در این قسمت لینک مورد نظر مشاهده نمی شود

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

 می توانند این لینک را مشاهده نمایند.« مدیر گروه...»منوی 

 

 

 برای هر درخواست 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 
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 : 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 قبلی  

 

 تند .مانند پیش خوان های دیگر ، درخواست های رسیده قابل مشاهده هس -2

  شده و اطالعات مربوط را مشاهده نمایید.با کلیک روی آیکن اصالح )شکل مداد ( ، وارد صفحه درخواست دانشجو 

استاد (  ، امکان مشاهده مقاله های مرتبط با پایان نامه که 788)گزارش  مقاله های دانشجوبا کلیک روی مشاهده 

 ثبت نموده اند فراهم می گردد. راهنمای محترم در بخش پژوهشی

مراحل پیش دفاع را انجام داده و از جهت آموزشی نیز شرایط دفاع را داشته باشد . کافیست دانشجو در صورتی که 

 نمایید تا فرآیند مربوط آغاز گردد. کلیک روی آیکن تایید و ارسال 

صورت نیاز امکان  صورت لزوم تغییرات « عدم تایید»در  ست تا در  شما فراهم ا ست به نفر قبلی نیز برای  شت درخوا و بازگ

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

 

استاد محترم جهت بررسي درخواست دفاع از پايان نامه »، پیامکی با مضمون  فرد مشخص شدهدر هر مرحله ، بعد از تایید 

  .برای نفر بعدی ارسال می گردد« خوان خدمت سامانه گلستان مراجعه نماييد دانشجو به كارتابل خود در پيش

 

 را داوران داخلی و خارجی اطالعات مربوط به  ، گروه محترم الزم است مدیر

 صفحه درخواست ثبت نماید.در محل مربوطه در 

 

 .در سامانه گلستان مراجعه نمایید 2359به گزارش  دانشجو می توانید جهت پیگیری فرآیند

 

 موفق و پیروز باشید


