
 رساله دکترينامه کارشناسی ارشد / راحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان م

  دریافت شماره ثبت از کارشناس سیستم گلستان
  دریافت فرم ابالغیه تصویب موضوع
 صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

 مراحل تصویب -2

 در شوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده طرح
 (ویژه دکتري)

صفحه شخصی ثبت عنوان فارسی و التین در 
 دانشجو در سیستم گلستان

 شد اییدت
بازگشت 
به مرحله 

1 
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 انتخاب موضوع پایان نامه/رساله -1

  مشورت با اساتید .1
پیشنهاد دو موضوع و پیشنهاد استاد راهنما  .2

  به گروه
 تصویب موضوع و استاد راهنما در گروه .3
راهنما در تصویب نهایی موضوع و استاد  .4

 (ویژه دکتري) شوراي دانشکده
تنظیم پروپوزال زیر نظر استاد راهنما و  .5

 مشاور 
  تایید پروپوزال در گروه .6
تصویب پروپوزال در شورا دانشکده و تعیین  .7

 (ویژه دکتري)داوران 
 (ویژه دکتري) دفاع از پروپوزال .8

ارائه صورتجلسه گروه به همراه مدارك ذیل به 
  آموزش دانشکده (توسط مدیر گروه)

  یک نسخه از پروپوزال کامل و امضا شده-1
  گواهی اصالت اثر -2
  گواهی عدم تکرار عنوان از سایت ایرانداك-3
تطبیق تعدادد پایان نامه /رساله استاد راهنما -4

  مطابق با دستورالعمل
هفته قبل از تشکیل جلسه شوراي  دو(حداقل 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده)

  انجام تصویب شد

 اصالحات

1 

2 

 اجراي پروژه -3

تحویل نسخه تایپ شده براي تایید استادان 
 راهنما و مشاور

پیشنهاد داور توسط گروه مربوطه و صدور 
 حکم داور توسط آموزش

تعیین و تصویب نهایی داوران در شوراي 
 دانشکده(ویژه دکتري)

ارسال پایان نامه به هماهنگی جلسه و 
(توسط هفته قبل جلسه  حداقل سهداور

 دانشجو)

 تکمیل فرم اعالم آمادگی دفاع
 درخواست مجوز دفاع توسط دانشجو(فرم)

 و سایت دانشکده
 برگزاري جلسه پیش دفاع (ویژه دکتري)

توسط تایید 
 ،اساتیدراهنما

 و داور مشاور

 انجام

 اصالحات
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 مرحله دفاع -4

 اخذ مجوز از تحصیالت تکمیلی
 تاریخ دفاع زیر نظر اساتیدتکمیل فرم تعیین 

 راهنما،مشاورو داور(سایت دانشکده)
گرفتن تایید نهایی از معاون آموزشی 

 دانشکده و آموزش
اطالع رسانی از طریق سایت و بورد آموزشی 

 توسط دانشکده و گروه

 در صورت نیاز به انجام اصالحات مهلت حداکثر
 یک ماه جهت تکمیل اصالحات

اصالحات و تایید استاد راهنما و تکمیل فرم تایید 
 تحویل به آموزش

داردگواهی  تا ده روز پس از دفاع،دانشجوفرصت
احتساب نمره به وصول با پذیرش مقاله را جهت 

 )ویژه کارشناسی ارشدپژوهش دانشکده ارائه نماید(
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تم سیسهنما با دسترسی شخصی در تایید استاد را
  ستانگل

 مشاور با دسترسی شخصی در سیستمتایید استاد
  گلستان

 تایید نهایی کارشناس سیستم گلستان

4 

5 
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طرح پیشنهادي زیر نظر اساتید راهنما  انجام
 و مشاور

  ماهه 3ارائه فرم گزارش پیشرفت کار 
  پژوهشی(ویژه دکتري)-چاپ دو مقاله علمی
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 برگزاري جلسه دفاع

  تکمیل فرم بانک ساختار اطالعات پایان نامه 
  نسخه هاي پایان نامهتکمیل فرم تحویل 

ده و سایر موارد بر روي ک(یک نسخه کتابخانه دانش
cd(  

 بله

 خیر

 بله

 بله

 خیر

 خیر
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