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  در سیستم گلستان رساله دکتری دفاع ازدرخواست

و پیشنهاد طرح تحقیق آنها در سیستم گلستان  اندرا اخذ نموده 4که درس رساله  دکتریدانشجویان  .1

 بر و دهش  21120 شماره  به خدمت پیشخوان  پردازش وارد ،گلستان  سیستم   به ورود از پس ،ثبت شده است  

ست  گزینه روی ست  لینک روی بر ،شده  باز صفحه باالی  درنمایید.  کلیک دفاع درخوا  کلیک جدید درخوا

 .کنید

شده،       .2 صفحه باز  ساله  لیفاسپس در   در زیربخشرا . pdf لیو نوع فا تیمگابا 50حجم  تیبا محدود ر

 ازگشت ب کلید روی بر کلیک با .بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید و ی کنیدبارگذار نامهارسال اطالعات پایان 

 .پیشخوان خدمت باز گردید محیط به صفحه چپ سمت و پایین در

 :شودمی مشاهده زیر آیکون پنج عملیات ستون در .3

 نمایش رارساله دکتری  درخواست ثبت مراحل و وضعیت، توضیحات :کار گردش مشاهده آیکون 

 دهد.می

 نمایند حذف را خود درخواست لزوم صورت در توانندمی دانشجویان :حذف آیکون. 

 نمایند اصالح را خود درخواست لزوم صورت در توانندمی دانشجویان: اصالح آیکون. 

 ارسال دانشکده کارشناس به نظر اظهار و بررسی جهت دانشجویان درخواست :ارسال و تایید آیکون 

 .گرددمی

 :دانشجو می بایست، برای اطالع از روند دفاع از رساله دکتری، راهنمای تدوین شده  آیکون راهنما

 را به دقت مطالعه و اجرا نماید.

  

نماید می کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر و شده  خدمت پیشخوان  وارد دانشکده  کارشناس  .4

 کند.را بررسی میو عدم وجود کسری مدرک  رساله فرمتو 

 دانشجو مورد تأیید کارشناس دانشکده است؟آیا درخواست 

 مورد نیاز اقداماتدر خصوص  توضیح درج دانشجو به همراهبه  عدم تایید و ارسال: خیرالف( 

 مالی امور کارشناس: تایید و ارسال برای بلهب( 

نماید می کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر و شده  خدمت پیشخوان  وارد امور مالی کارشناس  .5

 کند.را بررسی می وجود بدهی دانشجوعدم و 

 است؟ مالی امور کارشناسآیا درخواست دانشجو مورد تأیید 

 مورد نیاز اقداماتتوضیح در خصوص  درج : عدم تایید و ارسال به دانشجو به همراهخیرالف( 

 اول ی: تایید و ارسال برای استاد راهنمابلهب( 
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ستاد راهنمای  .6 شخوان  وارد اول ا ست  گزینه روی بر و شده  خدمت پی سپس آیکون   دفاع درخوا و 

  نماید.را بررسی می رساله گزارش فایل و نمایدمی کلیک اصالح

 است؟ اول یآیا درخواست دانشجو مورد تایید استاد راهنما

 مورد نیازاقدامات : عدم تایید و ارسال به دانشجو به همراه توضیح در خصوص خیرالف( 

دهد و با کلیک بر روی می پیشنهاد داورانداور در زیربخش  6 حداکثر و 3 حداقل ،استاد راهنمای اول :بلهب( 

در پیشخوان خدمت بر روی  گردد.به صفحه پیشخوان خدمت باز می بازگشتو سپس دکمه  اصالحدکمه 

از طریق  pdfای همانندجو با فرمت یک صفحه گزارش کلیک و نسبت به بارگذاری گزارش همانندجویی آیکون

رسال ا برای مدیر گروه ، درخواستتایید و ارسالدر نهایت با کلیک بر روی آیکون  نمایند.اقدام می ارسال لینک

 گردد.می

شخوان  وارد مدیر گروه .7 ست  گزینه روی بر شده،  خدمت پی سپس می کلیک دفاع درخوا  از نماید و 

)مانند داوران پیشننننهادی توسنننط اسنننتاد اطالعات مورد نیاز  گزارش همانندجوو  اصالالالح آیکون دو طریق

و نسبت به طرح درخواست در شورای گروه    دریافت  را (رساله راهنمای اول، گزارش همانند جویی و مشخصات   

شکده اقدام می  شکده     نماید.و دان شورای گروه و دان ست در  سامی داوران و تایید     پس از طرح درخوا صویب ا )ت

  .نمایدمی کلیک دفاع درخواست گزینه روی بر شده، خدمت پیشخوان وارد، مجددا مقاالت(

 است؟ گروه و دانشکدهآیا درخواست دانشجو مورد تایید 

 به همراه توضیح در خصوص اقدامات مورد نیاز استاد راهنمای اول: عدم تایید و ارسال به خیرالف( 

 هایعالیتف اساتید وارد پردازش فعالیت ثبت اساتیدلینک  اساتیدزیربخش و  اصالح آیکون طریق از: بلهب( 

 اوردرا بر روی  عنوان استاد تعریف استاد برای فعالیت لینک شده و با کلیک بر روی پژوهشی -آموزشی

و این مرحله را برای همه  کنده و درصد مشارکت را مشخص میکند و ترم ارائانتخاب میقرار داده و نام داور را 

 طمحی )در دو مرحله( به صفحه چپ سمت و پایین در بازگشت کلید روی بر کلیک . باکندداوران تکرار می

 گردد.ارسال میبرای  ، درخواستتایید و ارسال با کلیک بر روی آیکون .گرددپیشخوان خدمت باز می

 .نمایدمی کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر و شده  خدمت پیشخوان  وارد کارشناس دانشکده   .8

 هایالیتفع اساتید  وارد پردازش فعالیت ثبت اساتید لینک  اساتید زیربخش و  اصالح  آیکون طریق از سپس 

شی  شی  _ آموز ستاد  تعریف اسننتاد برای فعالیت لینک شننده و با کلیک بر روی پژوه روی را بر  عنوان ا

صیالت تکمیلی  صیالت تکمیلی را  داده و قرار  نماینده تح صد   هکند و ترم ارائانتخاب مینام نماینده تح و در

شخص می    شارکت را م شت  کلید روی بر کلیک کند. بام  )در دو مرحله( به صفحه  چپ سمت  و پایین در بازگ

شخوان خدمت باز می  محیط سال با کلیک بر روی آیکون  .گرددپی سال     تایید و ار ست به مرحله بعد ار درخوا

 شود.می

شجو  .9 شخوان  وارد دان ست  گزینه روی بر شده و  خدمت پی سپس می کلیک دفاع درخوا  از نماید. 

شاهده جزییات  آیکون طریق ساتید زیربخش  م لیسننت داوران و نماینده تحصننیالت )نه زیربخش داوران(  ا



3 

 

شاهده می  تکمیلی شجو می نماید. را م ضا کمیته داوری    در این مرحله دان ست با تمامی اع ساله بای  و نماینده ر

را بدست اعضا    رساله و گزارش  دهدتحصیالت تکمیلی در خصوص ساعت و تاریخ جلسه دفاع هماهنگی انجام     

ساند  ضای مجازی می  .بر صورت پذیرد. هماهنگی از طریق تماس تلفنی، ایمیل و ایجاد گروه در ف ز پس ا تواند 

 شده و  خدمت پیشخوان  واردمجددا  دانشجو جلسه دفاع و تایید تمامی اعضا،    تاریخساعت و   مشخص شدن  

ریخ ساعت و تا درج و  تایید و ارسال با کلیک بر روی آیکون . نمایدمی کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر

سه دفاع   شده   جل صفحه ظاهر  سال می    در  ست به مرحله بعد ار صله زمانی بین تاریخ  ) .گردددرخوا حداقل فا

این حداقل فاصله زمانی بین تاریخ ارسال از   و  ماه( 12) 4از رساله  تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و تاریخ دفاع   

 (روز( 20مرحله و تاریخ دفاع از رساله )

 نماید.می کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر شده و  خدمت پیشخوان  وارد کارشناس دانشکده   .10

صالح سننپس بر روی آیکون  صات دفاع   نماید و در زیربخش کلیک می ا شخ  ،جلسننه دفاع مکان برگزاری، م

حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب   )در صورت رعایت   و نمایدساعت و تاریخ جلسه دفاع را وارد سیستم می    

حداقل فاصله زمانی بین تاریخ ارسال از مرحله قبل و و  (ماه 12) 4رساله پیشنهاد طرح تحقیق و تاریخ دفاع از 

ساله تاریخ دفاع از  صالح بر روی دکمه  ،(روز( 20) ر شت و  ا صورتیکه که به هر دلیل   نماید.کلیک می بازگ در 

عدم تایید و ذکر توضیحات،   امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقرر وجود نداشت، با انتخاب گزینه    

کارشناس   ،امکان برگزاری جلسه دفاع در تاریخ و ساعت مقرر  در صورت   گردد.درخواست به مرحله قبل باز می 

شکده فرم  سال می       دان صیالت تکمیلی ار سه دفاع را آماده و به نماینده تح ستندات جل سایر م س از پ نماید.ها و 

، نماینده تحصننیالت تکمیلی رسننالههای دفاع توسننط اعضننای کمیته داوری برگزاری جلسننه دفاع و تکمیل فرم

شکده تحویل می    فرم شناس دان شده را به کار شده پس از دریافت فرم دهد.های تکمیل   ، با انتخابهای تکمیل 

 نماید.گزینه تایید، درخواست را به مرحله بعد ارسال می

 :دهداقدام زیر را انجام می دفاع صورتجلسهبا توجه به  پس از برگزاری جلسه دفاع استاد راهنمای اول .11

 دفاع دانشجو توسط اعضا جلسه دفاع مورد تایید قرار گرفت؟آیا 

 .14به مرحله : عدم تایید و ارسال خیرالف( 

شجو،       پس از: بلهب(  سط دان صالحات مورد نظر داوران تو ستاد راهنمای اول  اعمال ا شخوان وارد ا  خدمت پی

 نماید و در زیربخشکلیک می اصالح نماید و بر روی آیکون می کلیک دفاع درخواست  گزینه روی بر شده و 

 pdfدر فرمت  را باشننندمیکه مورد تایید داوران  رسنننالهنسنننخه نهایی گزارش  نامهارسالالال اطالعات پایان

صالح بر روی دکمه  سننپس کند.بارگذاری می شت و  ا ، با انتخاب گزینه تایید نهایت در نماید.کلیک می بازگ

 نماید.درخواست را به مرحله بعد ارسال می

شجو  .12 ساله  دان سایت ایران  ر سپس  داک ثبت می-را در  شخوان خدمت  وارد نماید.   روی برشده و  پی

 و درج کد رهگیری در صفحه  تایید و ارسال با کلیک بر روی آیکون نماید. می کلیک دفاع درخواست گزینه 

 شود.ظاهر شده، درخواست را به کارشناس دانشکده ارسال می

ه های مربوطدر سیستم گلستان در پردازش   را  رساله اطالعات صورتجلسه دفاع از    کارشناس دانشکده   .13

صورت قبولی   همچنین .گرددثبت می ساله در  سه دفاع،     ر ضا جل سط اع سبت به   تو سایت ایران  آن تاییدن -در 
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ستان     و  داک سیستم گل در نهایت با کلیک بر روی آیکون تایید  نماید.اقدام میثبت کد رهگیری ایران داک در 

 گردد.و ارسال، درخواست به مرحله بعد ارسال می

ستاد   .14 ستان         کل را نمره  راهنمای اولا ستم گل سی سه دفاع در  صورتجل ساس  شخوان   بر ا وارد و در پی

  شود.که منجر به خاتمه درخواست می کندرا انتخاب می تایید و ارسال خدمت دکمه


