راهنمای درخواست تصویب موضوع و تعیین اساتید و ثبت
پروپوزال در سایت گلستان
احتراما نظر به بخشنامه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در
خصوص تعیین استاد راهنما و تصویب موضوع پایان نامه و رساله )پارسا (در سایت گلستان و به صورت
سیستمی ،جهت انجام این امر ،پیشخوانِ »درخواست تصویب موضوع و تعیین اساتید فعالیت های

آموزشی و پژوهشی « فعال شده است .کلیه دانشجویانی که تاکنون پروپوزال آنها تصویب نشده
است و یا موضوع و نام اساتید آنها در گلستان ثبت نشده است ،ملزم هستند جهت تعیین موضوع و
ثبت استادان پیشنهادی در سامانه گلستان از مسیر زیر و طبق راهنمای ارائه شده نسبت به ثبت
درخواست و ارسال آن اقدام کنند .شایان ذکر است شرط الزم برای ثبت و ارسال درخواست؛
انتخاب واحد پایان نامه  /رساله و نهایی شدن ثبت نام آنها می باشد ،لذا دانشجویانی که هنوز واحد
پایان نامه  /رساله را انتخاب نکرده اند امکان ثبت این درخواست را ندارند.
فرایند اجرایی پیش خوان مذکور به شرح زیر است:

توجه  :اگر واحد پایان نامه را انتخاب واحد کرده اید و گلستان خطا می دهد و امکان ثبت
درخواست را ندارید با کارشناس دانشگاه تماس بگیرید.
فرآیند تصویب موضوع و ثبت پروپوزال در دو مرحله انجام می شود .در مرحله اول دانشجو
فقط موضوع و اساتید راهنما و مشاور را مشخص می نماید (استاد مشاور را در صورتی که
استاد راهنما به دانشجو اعالم کرده باشند انتخاب شود) و پس از دریافت تایید مسئولین
مختلف ،دوباره درخواست به دانشجو بازگشت داده شده و در مرحله دوم دانشجو می
بایست فایل گواهی پیشینه پژوهش ایران داک ،گواهی همانندجویی تا  30درصد و فایل pdf
و  wordپروپوزال را بارگذاری نماید.
توجه :در مرحله اول دانشجو به محض مشخص شدن استاد راهنما و هماهنگی موضوع با استاد،
و عدم تکراری بودن پیشینه پژوهش ایران داک ،می تواند درخواست تصویب موضوع بدهد
(البته در صورتیکه پایان نامه را انتخاب واحد و ثبت نام قطعی شده باشد) ،ولی در مرحله دوم
حتما باید دانشجو پرینت مدارک را فیزیکی به دانشگاه ارسال کرده باشد و پروپوزال توسط
گروه تصویب شده باشد تا آخرین مرحله درخواست تصویب موضوع در گلستان تایید نهایی
شود.

خالصه کل مراحل:
 -1ثبت و ارسال درخواست دانشجو در خصوص موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما و مشاور (استاد
مشاور در صورتی ثبت گردد که استاد راهنما به دانشجو اعالم نمایند ،در غیر این صورت دانشجو در این زمینه
اقدامی انجام ندهد) و تکمیل موارد الزم در سامانه گلستان
 -2بررسی و تایید مدیر گروه آموزشی و پژوهشی ،پس از اخذ نظر شورای آموزشی و پژوهشی گروه .در
صورت عدم تایید اساتید اعالم شده ،مدیر گروه می تواند با ذکر توضیحات مجددا در خواست را به دانشجو
ارجاع دهد.
 -3تایید توسط اساتید راهنما و مشاوری که در مرحله قبل توسط مدیر گروه تایید شده اند.
 -4تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی مرکز
 -5عودت درخواست به دانشجو و پس از آن ارسال بارگذاری مدارک زیر توسط دانشجو  )1فایل ورد و پی
دی اف پروپوزال (پیشنهاده) که مشخصات کامل دانشجو و نام استاد راهنما و امضای استاد و دانشجو ،حتما باید
در آن درج شده باشد )2 ،گواهی پیشینه پژوهش ایران داک  )3گواهی همانندجو از متن پروپوزال (مرحله
دوم)
 -6بررسی و تایید اساتید راهنما و مشاور
 -7بررسی و تایید مدیر گروه پس از تصویب گروه آموزشی و پژوهشی مربوط
-8تایید کارشناس تحصیالت تکمیلی مرکز (مرحله نهایی زمانی توسط کارشناس تایید می گردد که پرینت
پروپوزال و سایر مدارک دانشجو ،توسط گروه بررسی شده باشد و پروپوزال تصویب شده باشد و صورتجلسه
شده باشد)
توجه :بعد از تایید موفقیت آمیز آخرین مرحله تصویب موضوع ،درخواست دانشجو از قسمت پیشخوان گلستان
حذف می گردد و دانشجو درخواستش را در پیشخوان نمی بیند و در اطالعات جامع دانشجو (بعد از پرداخت
شهریه کامل فعال می گردد) ،با کلیک بر روی ترم درس پایان نامه موضوع و استاد خود را مشاهده می نماید
توجه :درخواست تصویب موضوع را فقط یکبار بدهید و درخواست های جدید مکرر نداشته باشید؛ اگر
درخواست شما نیاز به اصالح دارد با کلیک روی عالمت مداد ،همان درخواست را اصالح نمایید و اگر
درخواست اضافه دادید آن را حذف نمایید ،چون گلستان شما دچار مشکل می شود ،برای حذف درخواست
تکراری :ابتدا حذف را می زنید و مجدد در صفحه ای که باز شده در پایین آن گزینه حذف وجود دارد
(گلستان هشدار حذف درخواست شما را می دهد ولی چون تکراری بوده ،ایراد ندارد) ،توجه :البته باید
درخواست دانشجو ،عدم تایید شود و نزد دانشجو برگردد تا گزینه حذف فعال گردد

توجه :اگر گلستان خطا داد (مثال تعداد درخواست شما بیش از حد مجاز هست و امکان انجام عملیات
وجود ندارد) ،مرورگر خود را تغییر دهید (مرورگر کروم) و احتماال مجددا خطا ندهد

شرح کامل مراحل:
مرحله اول:

نکته :پایان نامه های کارشناسی ارشد معموال کاربردی می باشند و اگر استاد راهنما بنیادی اعالم کردند،
بنیادی را انتخاب نمایید.

می توانید قسمتی از نام خانوادگی استاد را تایپ و سپس جستجو را بزنید ،بعد از پیدا کردن نام استاد راهنمای
خود ،روی کد استاد راهنما دابل کلیک کرده تا انتخاب شوند ،اگر نام استاد راهنما پیدا نشد ،از استاد راهنما
کد استادی را بگیرید و مجدد اگر نام استاد پیدا نشد با کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه تماس بگیرید (بهتر
است کد استاد را از استاد راهنما بگیرید و این امر شما را مطمئن می نماید که نام استاد را درست انتخاب کرده
اید)

توجه :پر کردن فیلدها به صورت شکل باال کافی می باشد و الزم نیست بقیه موارد پر شود

اگر نیازی به اصالح اطالعات وارد شده بود ،در قسمت عملیات از عالمت قلم استفاده کنید و اگر از
صحت اطالعات وارد شده مطمئن هستید تیک سبز رنگ ✓ به معنای تایید و ارسال را فشار دهید .از
این پس با فشار دکمه

می توانید گردش کار درخواست ثبت پروپزال خود و مراحل طی شده

را مشاهده و پیگیری نمایید( .توجه اگر تایید و ارسال انجام نشود ،درخواست شما به جریان نمی افتد
)

ا

توجه :گردش کار را دنبال نمایید

مرحله دوم( :بارگذاری مدارک(
در مرحله دوم پس از تایید موضوع توسط مدیر گروه ،اساتید و کارشناس تحصیالت تکمیلی
و برگشت درخواست به کارتابل دانشجو ،دانشجو می بایست فایل های خود را بارگذاری
نماید ( .اگر بارگذاری مدارک را قبال در اولین مرحله انجام داده اید ،در این مرحله فقط
گزینه تایید و ارسال را بزنید تا درخواست شما مجدد به جریان بیفتد)

در قسمت عملیات روی پردازش کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی ارسال ،در صفحه باز شده ،فایل  pdfگواهی نتایج پیشینه پژوهش ایران
داک و همانندجویی را بارگذاری نمایید و دکمه بازگشت را بزنید
زمانی که مدرک اول انتخاب شد ،بررسی تغییرات را زده ،سپس اعمال تغییرات را زده و سپس
سمت چپ بازگشت را زده و مدرک بعدی را بارگذاری نمایید
عالمت ذره بین نشان می دهد که مدارک شما بارگذاری شده است و با کلیک روی ذره بین
قابل رویت هست و اگر مدرکی اشتباه بارگذاری شده بود ،مجدد روی ارسال (کنار ذره بین)
کلیک کرده و عالمت ضربدر قرمز را زده و مدرک را حذف و مجدد مانند قبل بارگذاری
نمایید

سپس در قسمت عملیات روی گزینه اصالح (عالمت مداد) کلیک کنید و در قسمت
فایل پروپوزال ،روی لینک های ارسال نسخه های الکترونیکی کلیک کنید و فایل
 pdfو  wordپروپوزال تصویب شده توسط گروه را بارگذاری نمایید.

سپس بررسی تغییرات ،سپس اصالح را بزنید و برای رفتن به مرحله بعد گزینه بازگشت را بزنید
و مجدد تیک سبز رنگ به معنای تایید و ارسال را فشار دهید و گردش کار را پی گیری نمایید.
(توجه اگر تایید و ارسال انجام نشود ،درخواست شما به جریان نمی افتد )
توجه :اگر فایل های مدارک را در مرحله ی اول بارگذاری نموده اید ،مجدد در مرحله ی دوم،
درخواست به کارتابل دانشجو بر می گردد و اگر از صحت مدارک خود اطمینان دارید ،در مرحله دوم
نیز باید حتما تیک سبز (تایید) را بزنید

