
 گلستان سامانه طریق از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  درخواست مراحل

 درخواست" سپس  و "دفاع درخواست"قسمت روی و شوید "خدمت پیشخوان" منوی وارد گلستان سامانه به ورود از پس ابتدا در.1

 .نمایید کلیک "جدید

 

میشود که باید در قسمت تاریخ و ساعت دفاع ضمن هماهنگی  ظاهر زیر صفحه نمودید کلیک را جدید درخواست کلمه .هنگامیکه2

 و سپس روی دکمه ایجاد کلیک نمایید. اولیه با استاد راهنما تاریخ پیشنهادی را درج نمایید.

 
 

که در قسمت ارسال مدارک بایستی نتیجه  .شود می داده نمایش زیر شکل به جدید ردیف یک فوق  مراحل انجام از پس.3

 همانندجویی متن پایان نامه آپلود گردد. و سپس دکمه ارسال مدارک را کلیک نمایید.

 



 

 

 : مهم نکته

 قسمت در و کلیک " ✓ " عالمت روی بایستی پس از ارسال مدارک مورد نیاز  خود درخواست تایید و ثبت منظور به •

 شما دفاع از پایان نامه درخواست تایید، عدم صورت در است ذکر الزم به .نمایید انتخاب را "تایید" کلمه تایید وضعیت

 شد  نخواهد داده ارجاع بعد مرحله به

 در و نمایید کلیک "کار گردش مشاهده" گزینه روی توانید می خود درخواست تایید مراحل پیگیری و مشاهده جهت •

 نمایید. اقدام توضیحات قسمت در مشروح دلیل رفع به نسبت ،هرمرحله در درخواست تایید عدم صورت

 

 شرح به مختلف های قسمت مذکورتوسط درخواست که است قرارگرفته موافقت مورد شما دفاع از پایان نامه درخواست زمانی.4

 .گیرد قرار موافقت و تایید مورد ذیل

ه برای دانشجویان کارشناسی همانندجویی متن پایان نامدانشجو )بایستی اسکن مدراک ازجمله گزارش  توسط درخواست تایید-

 (گردد. uploadتوسط دانشجو  ارشد و ... توسط دانشجو در سامانه 

 تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی و تکمیل پرونده  -  

ایمیل و  الزم است متن کامل پایان نامه و نتیجه همانند جویی از قبل برای استاد راهنما ایمیل گرددنکته: تایید استاد راهنما ) -  

 (کمیلی ارسال گرددتایید استاد راهنما برای واحد تحصیالت ت

  گروه مدیر تایید -

  مالی واحد توسط تایید -

 تکمیلی حصیالتت کارشناس تایید -

 از طریق ایمیلدریافت دعوت نامه هیات داوران از واحد تحصیالت تکمیلی و ارسال به همراه متن پایان نامه برای هیات داوران   -

 دریافت تاییدیه کفایت از هیات داوران و ارسال برای واحد تحصیالت تکمیلی از طریق ایمیل -

 مشاهده گردش کار

 تایید و ارسال

 ارسال اسکن مدارک



 


