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 به نام خدا

 )ويژه دانشجو(پايان نامه ارشد دفاع ازدرخواست راهنمای ثبت 

 با سالم 

پایان نامه ارشد  دفاع از اطالع 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(و  کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکدهبررسی  -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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 ايجاد درخواست توسط دانشجو -الف

ورتال جامع آموزشی )گلستان( به نشانی به پبا 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

 

 کلیک کنید.« درخواست جدید»را انتخاب و در ادامه بر روی عبارت «  دفاعدرخواست  »در این قسمت ، لینک  -3

 

 در صفحه جدید: -4

نامه را انتخاب نمایید . در صورتی که بیش از یک فعالیت در این صفحه برای شما ثبت فعالیت مرتبط با پایان شماره  -1

ل اخذ پایان نامه و سپس کلیک روی ردیف مساشده می توانید با مراجعه به اطالعات جامع دانشجو و کلیک روی نی

 درس پایان نامه ، شماره فعالیت صحیح و مرتبط با پایان نامه را انتخاب نمایید. 

 مه جستجو را کلیک نمایید تا اطالعات مرتبط نمایش داده شود.دک -2

 دکمه ایجاد را کلیک نمایید تا درخواست شما ایجاد شود. -3

دکمه بازگشت را کلیک کنید تا به صفحه پیشخوان بازگردید . مجددا روی آیکن اصالح )عالمت مداد( کلیک کنید تا  -4

 وارد صفحه ویرایش اطالعات گردید.

 اصالح را کلیک کنید.بت نموده و ی از پایان نامه را به صورت فارسی و التین در محل مشخص شده ثخالصه مختصر  -5
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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

      نهایت با کلیک روی آیکن )تایید و ارسال( فلش سبز رنگدر ر صفحه اصلی پیشخوان ، درخواست شما ایجاد گردیده . د

سال  شکده ار صیالت تکمیلی دان شناس تح شما به کار ست  ضمون  می گردد.درخوا شج »همچنین پیامکی با م وی دان

ارجاع شد . جهت پیگیری  شما با موفقیت ثبت و به کارشناس دانشکده دفاع از پایان نامهمحترم درخواست 

 برای شما ارسال خواهد شد.«  .در سامانه گلستان مراجعه نمایید 2359ادامه فرآیند به گزارش 

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

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

 : 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 حذف درخواست در موارد خاص 

برسووود ، پیامکی با مضووومون  به اتماممطابق مراحل فوق با موفقیت ر نهایت در صوووورتی که کل فرآیند د

ك داجج  تحصرالجج   ح دانشججي محترم محتي دحدع احادحي ن نحن تشحاججا ح جج ددح  دن احامهحاداتشحع هن  ح ش»

 برای شما ارسال خواهد شد.« صكا ليحدانشك هحخ دحت ااعشحنا ن  

 

 

 موفق و پیروز باشید


