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كارشناسان محترم گروه هاي آموزشي
.
موضوع:

فرآيند تصويب موضوع و اساتيد فعاليت هاي آموزشي پژوهشي در سامانه گلستان

با سالم و ادب
احتراماً ،به استحضار ميرساند يكي از بخشهاي سامانة آموزشي گلستان ،امكان ثبت و پيگيري درخواست تصويب
موضوع پاياننامه ميباشد كه در آن مسير كلي فرآيند به صورت زير است .اين فرآيند دقيقا مطابق شيوهنامة
تحصيالت تكميلي و روال معمول در گروههاي آموزشي تنظيم شده است و جايگزين كاملي براي فرمهاي كاغذي و
مراجعه دانشجو است.
خواهشمند است دستورالعمل ذيل را مطالعه فرماييد .اين راهنما براي شماست و از ارسال آن به صورت كامل
براي همه خودداري كنيد .در عوض ،بخشهاي مرتبط را در اولين فرصت به اساتيد محترم راهنما ،مدير محترم
گروه و دانشجويان ارائه كنيد و ايشان را راهنمايي فرماييد.

الف -ثبت عنوان يا موضوع كلي پاياننامه/رساله و نام استاد راهنماي اول و دوم
دانشجو در پيشخوان خدمت ،قسمت "درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي" روي
درخواست جديد كليك ميكند .بقيه مراحل به شرح زير است:
 -1در قسمت نوع درخواست "تعيين موضوع" را انتخاب كنيد.
 -2در قسمت شماره درس ،با كليك بر روي دكمة "؟" پاياننامه را انتخاب كنيد.
 -3در قسمت "استاد راهنما" در مستطيل سمت چپ نام خانوادگي استاد راهنما را نوشته و بر روي
عالمت سوال كليك كنيد و استاد را انتخاب كنيد.
 -4در قسمت "عنوان فارسي" در صورتي كه دانشجو ورودي  98ميباشد ،موضوع كلي پاياننامه و براي
وروديهاي قبل از  98عنوان پاياننامه ثبت گردد.
 -5پس از كليك بر روي بررسي و ايجاد ،روي دكمه بازگشت كليك كنيد .به صفحه پيشخوان باز
ميگرديد؛ روي تيك سبز رنگ سمت راست درخواست خود ،كليك كنيد و تاييد و ارسال را انجام
دهيد.
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استاد در پيشخوان خدمت ،درخواست دانشجو را به عنوان "درخواست تصويب موضوع و اساتيد
فعاليتهاي آموزشي پژوهشي" ميبيند .الزم است پردازش نيز توسط استاد باز و بررسي و اصالح شود.
 -6در صورت موافقت استاد با راهنمايي دانشجو ،تاييد و به مدير گروه ارسال ميشود .ثبت استاد راهنماي
دوم همينجا و قبل از تاييد نهايي ،توسط استاد راهنماي اول انجام ميگيرد.
مدير گروه در پيشخوان خدمت ،درخواست دانشجو را به عنوان "درخواست تصويب موضوع و اساتيد
فعاليتهاي آموزشي پژوهشي" ميبيند .الزم است پردازش نيز توسط مدير گروه باز و بررسي شود.
 -7درخواست در اين مرحله به تاييد مدير گروه ميرسد و پس از تاييد مدير گروه به كارشناس گروه جهت
بررسي صحت موارد به ويژه نام استاد راهنما ارسال ميگردد.
كارشناس گروه در پيشخوان خدمت ،درخواست دانشجو را به عنوان "درخواست تصويب موضوع و
اساتيد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي" ميبيند .الزم است پردازش نيز توسط كارشناس گروه باز و
بررسي شود .در صورت صالحديد در گروه ،ظرفيت استاد ميتواند همينجا كنترل شود.
 -8درخواست در اين مرحله به تاييد كارشناس گروه ميرسد و پس از تاييد كارشناس گروه در خواست به
دانشجو ارسال ميشود .اگر دانشجو هنوز به نيمسال تصويب پيشنهاده نرسيده ،پيشخوان در اين مرحله

متوقف ميماند تا دانشجو آماده ارائة متن پيشنهاده برسد .اين توقف ممكن است يك تا سه ترم براي
دانشجوي ارشد (حداكثر تا پايان نيمسال چهارم ارشد) و يك تا پنج ترم براي دانشجوي دكتري
(حداكثر تا پايان نيمسال ششم دكتري) باشد.

ب -تصويب پيشنهادة پاياننامه/رساله و ثبت نام استادان مشاور
در صورتي كه دانشجوي ارشد ترم  3به بعد و يا دانشجوي دكتري ترم  5به بعد هست و قصد تصويب
پيشنهاده را نيز دارد ،پيشخوان مرحلة الف ،پس از تعيين دقيق عنوان پروپوزال ،ثبت كلمات كليدي،
پيوست كردن فايل پيشنهاده به استاد راهنما ارجاع داده ميشود.
 -9در اين مرحله استاد راهنما ميتواند درپيشخوان به قسمت فايلهاي پيوست برود و پس از اصالح
پيشنهاده ،مجدداً به دانشجو جهت اعمال تغييرات برگشت ميدهد و اين رفت و برگشت ممكن است تا
اصالح نهايي چندين بار تكرار شود .در انتها گواهي همانندجويي نيز اخذ و پيوست ميشود .استاد
راهنما موظف است همه فايلهاي پيوست و از جمله گزارش همانندجويي را شخصا بررسي
كند .همچنين استاد راهنما ضمن كنترل نهايي بخش پردازش ،نام استادان مشاور را ثبت ميكند.
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 -10پيشنهاده پس از اصالح نهايي توسط دانشجو ،اساتيد راهنما و مشاور در سيستم تاييد و به مدير گروه
ارجاع داده ميشود .الزم است پردازش نيز توسط مدير گروه باز و جهت طرح در شورا بررسي شود.
وجود فايل كامل پيشنهاده و همانندجويي بايد كنترل شود.
 -11مدير گروه با تشكيل شوراي تخصصي گروه و بررسي پيشنهاده و تصويب شورا (و تعيين تيم تخصصي
هيات داوران رساله صرفا براي پيشنهادة رسالة دانشجويان دكتري) ،درخواست پيشخوان را پس از ثبت
تاريخ تصويب شوراي تخصصي گروه به معاون پژوهشي دانشكده ارجاع مي دهد.
 -12معاون پژوهشي دانشكده پس از طرح و تصويب درخواست در شوراي پژوهشي دانشكده ،درخواست
پيشخوان را پس از ثبت تاريخ تصويب ،به مدير گروه ارجاع ميدهد .اين ارجاع درخواست پيشخوان،
براي اعالم اصالحات احتمالي پيشنهاده به گروه است و در مورد دانشجويان دكتري (به تشخيص
مدير گروه در صورتي كه اصالحات كلي نباشد) به منزلة مجوز دفاع از پيشنهاده در گروه است.
 -13مدير گروه پس از برگزاري جلسه دفاع از پيشنهادة دانشجوي دكتري ،روي درخواست پيشخوان،
گزارش برگزاري جلسه دفاع را به معاون پژوهشي دانشكده ارسال مينمايد .مرحلة  12و  13براي
دانشجويان ارشد نياز نيست مگر آن كه پيشنهاده داراي اشكاالت باشد و از دانشكده به گروه ارجاع شود.
 -14در صورت تاييد معاون پژوهشي دانشكده درخواست پيشخوان به كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده
ارجاع ميشود و كارشناس پژوهشي دانشكده ،جهت اعالم نواقص به معاون پژوهشي دانشكده و يا
دانشجو ارجاع ميدهد .در اين مرحله كد ثبت ايرانداك اخذ و به پردازش اضافه ميشود.
 -15درصورت تاييد درخواست پيشخوان توسط كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده به كارشناس پژوهشي
دانشگاه جهت بررسي نهايي ارسال ميگردد.
 -16در پايان پس از تاييد كارشناس پژوهشي دانشگاه به كارشناس گروه جهت ثبت درس پاياننامه و
فعاليت آن در سيستم گلستان ارسال ميشود.

مهدي مومني
مدير امور پژوهشي
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