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   اخذ مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد راهنماي

 فرآيند اين مراحل، متن راهنمااين در . شودمي انجام گلستان سامانه دربه صورت الكترونيكي و  ارشد كارشناسي نامه پايان از دفاع مجوز اخذ مراحل كليه
  به صورت دقيق توضيح داده شده است. به ترتيب و

  دانشجو درخواست  -١

مطابق ( كندايجاد مي در سامانه گلستان "درخواست جديد >>درخواست دفاع  >>پيشخوان خدمت "از مسير  درخواست دفاع را دانشجو اول مرحله در

  .)١شكل 

  توسط دانشجو ايجاد درخواست دفاع -١شكل 

به طور معمول در باالي صفحه عنوان پايان نامه دانشجو  شود.مشاهده مي ٢اي مطابق شكل ، صفحه"درخواست جديد"پس از كليك بر روي گزينه 

عنوان پايان نامه دانشجو قابل انتخاب ، )٢در شكل  ن صورت، با كليك بر روي عالمت سوال (مشخص شده با فلش آبيشود. در غير اينمايش داده مي

  خواهد بود. 

  پايان نامه و گواهي ايرانداك توسط دانشجو PDFبارگذاري فايل  -٢شكل 



مشاهده  ارسال/"گواهي تاييد پيشنهاد پژوهشي در سامانه ايرانداك (گواهي ايرانداك) در قسمت  PDFپايان نامه و همچنين فايل  PDFدر ادامه بايد فايل 

بارگذاري شود. قابل ذكر است امكان بارگذاري چند  )٢در شكل  شده با فلش قرمز مشخص(  " PDFنسخه الكترونيكي فايل  >>العات پايان نامه اط

  بايد در همين قسمت بارگذاري شود. (پايان نامه و گواهي ايرانداك) فايل مختلف وجود دارد و هر دو فايل

)، درخواست دفاع در پيشخوان خدمت دانشجو ايجاد ٢در شكل  (مشخص شده با فلش سبز "ايجاد"گزينه روي با كليك بر پس از بارگذاري فايل ها 

  . گرددمي

   د.گرد)، درخواست دفاع براي استاد راهنماي اول ارسال مي٣شكل  مطابقبا تاييد درخواست در پيشخوان خدمت (

  

  توسط دانشجو تاييد درخواست -٣شكل 

   



  پيشنهاد داوران و تاييد درخواست توسط استاد راهنماي اول -٢

  است. و يا رد شود و قابل تاييدمي نمايش دادهاستاد راهنماي اول  در پيشخوان خدمت ٤درخواست دانشجو مطابق شكل 

  درخواست دفاع در پيشخوان خدمت استاد راهنماي اول -٤شكل 

  

بدين منظور با كليك بر روي گزينه اصالح (نشان داده شده با فلش  قبل از تاييد درخواست بايد داوران توسط استاد راهنماي اول پيشنهاد شود.

   شود.مي نمايش داده ٥) صفحه اي مطابق شكل ٤در شكل  قرمز

  اهنماي اولمشاهده پايان نامه و پيشنهاد داوران توسط استاد ر -٥شكل 



) امكان معرفي داوران توسط استاد راهنما وجود دارد. قابل ذكر است اين داوارن ٥شكل  -در اين صفحه، در قسمت داوران پيشنهادي (فلش قرمز
  پيشنهادي هستند و تعيين نهايي داوران به عهده گروه آموزشي و مدير گروه است.

  وجود دارد.  نيز )٥شكل  –پايان نامه و گواهي ايرانداك (فلش سبز ) و ٥شكل  –فلش آبي همچنين امكان مشاهده پيشنهاد پژوهشي دانشجو (

پيشخوان خدمت استاد  در گردد و درخواستمي نام داوران در سامانه ثبت) ٥شكل  –(فلش مشكي  "اصالح"با كليك بر روي گزينه داوران، ثبت پس از 
   قابل تاييد است. "درخواست دفاع"راهنماي اول در قسمت 

  شود.ارسال مي (در صورت حضور در پايان نامه) تاييد، درخواست براي استاد راهنماي دوم  و اساتيد مشاوردر صورت 



استاد راهنماي دوم و اساتيد مشاور درخواست توسط تاييد -٣  

  ). ٦(مطابق شكل  گرددو اساتيد مشاور ارسال ميدوم  پس از تاييد استاد راهنماي اول، درخواست به ترتيب براي استاد راهنماي

  درخواست توسط استاد راهنماي دوم و اساتيد مشاورمشاهده  -٦شكل 

  

شود. در اين صفحه امكان مشاهده پيشنهاد مي نمايش داده ٧) صفحه اي مطابق شكل ٦شكل  -(فلش قرمز "مشاهده جزئيات"با كليك بر روي گزينه 

  ) وجود دارد. ٧شكل  –) و همچنين پايان نامه و گواهي ايرانداك (فلش آبي ٧شكل  –رمز (فلش ق پژوهشي دانشجو

  

  توسط استاد راهنماي دوم و اساتيد مشاور پيشنهاد پژوهشي، گواهي ايرانداك و پايان نامهمشاهده  -٧شكل 

  

  .شودو براي مدير گروه ارسال مي گردداساتيد راهنما و مشاور است، درخواست تاييد مي قبولدر صورتي كه اين موارد مورد 

 



تعيين داوران و تاييد درخواست توسط مدير گروه  -٤  

تواند فايل پيشنهاد پژوهشي، مينيز . همانند اساتيد مشاور، مدير گروه شوددر پيشخوان خدمت مدير گروه نمايش داده مي ٨ابق شكل درخواست دفاع مط

   .)٧و  ٦هاي (مطابق شكل فايل پايان نامه و همچنين داوران پيشنهادي را مشاهده كند

  در پيشخوان خدمت مدير گروهدرخواست مشاهده  -٨شكل 

  

بدين منظور با كليك بر روي گزينه پردازش (فلش  د.نگروه تعيين شو مديرتوسط طبق نظر گروه و نامه  داوران پايانالزم است در اين مرحله 

  نمايش داده مي شود.  ٩) صفحه اي مطابق شكل ٨شكل -قرمز

  ١مرحله  –تعيين داور توسط مدير گروه  -٩شكل 

  

نمايش داده مي شود. در اين  ١٠)، صفحه اي مطابق شكل ٩شكل  –(فلش قرمز  "انتخاب "با كليك بر روي گزينه  "تيداسا"در ستون  در اين صفحه

در مورد داوران خارج از دانشگاه، الزم است . قابل ذكر است داوران وجود دارد انتخاب) امكان ١٠شكل  - وي عالمت سوال (فلش قرمزصفحه با كليك بر ر

  تعريف گردد. سامانه در داور مورد نظر با هماهنگي راهبر سامانه گلستان، 

هاي كارشناسي ارشد در پايان نامه انتخاب شود. با توجه به اينكه دو داور "داور") بايد گزينه ١٠شكل  –(فلش آبي  "عنوان استاد"در قسمت  در ادامه،

  ).١٠شكل  -ذكر شود (فلش سبز "٥٠"حضور دارند، الزم است درصد مشاركت هر كدام از داوران 

  



  

  ٢مرحله  –تعيين داور توسط مدير گروه  -١٠شكل 

  

گردد. بديهي است فرآيند پايان نامه ثبت مي) داور مورد نظر در ١٠شكل  –(فلش مشكي  "اعمال تغييرات "پس از تعيين داور و كليك بر روي گزينه 

  اين فرآيند بايد براي هر داور به صورت جداگانه انجام شود.

  .تاييد گرددتوسط مدير گروه در پيشخوان خدمت درخواست دفاع بايد داوران، همه پس از تعريف 

  

مشاهده پايان نامه توسط داوران و تاييد درخواست دفاع  -٥  

مشاور، به فايل پيشنهاد پژوهشي و  . داوران همانند اساتيدگردددوم ارسال ميداور به ترتيب براي داور اول و درخواست دفاع پس از تاييد مدير گروه، 

  ) و مي توانند درخواست را تاييد نمايند.٧و  ٦هاي همچنين پايان نامه و گواهي ايرانداك دسترسي دارند (مطابق شكل

  

  انشكدهبررسي وضعيت دانشجو و تاييد درخواست توسط كارشناس د -٦

 ، به فايل پيشنهادو داوران همانند اساتيد مشاورنيز كارشناس دانشكده شود. پس از تاييد داوران، درخواست دفاع براي كارشناس دانشكده ارسال مي

  .)٧و  ٦هاي (مطابق شكل پژوهشي و همچنين پايان نامه و گواهي ايرانداك دسترسي دارد

  :الزم است كارشناس دانشكده موارد زير را بررسي نمايد دراين مرحله،

 حصيلي دانشجو و احراز شرايط دفاعوضعيت ت -

 تعريف درست اساتيد راهنما، مشاور و داوران در سامانه -

 نامه و گواهي ايرانداك توسط دانشجو پايان PDF بارگذاري فايل -

 ند)كتواند از پايان نامه دفاع سپري شدن زمان الزم پس از تاييد پيشنهاد پژوهشي (دانشجو شش ماه پس از تاييد پيشنهاد پژوهشي مي -

  . گردددانشكده ارسال مي شود و براي معاوندر صورت احراز همه شرايط فوق، درخواست توسط كارشناس دانشكده تاييد مي



  تاييد درخواست توسط معاون دانشكدهو  بررسي  -٧

) و مي توانند ٧و  ٦ارند (مطابق شكل هاي پايان نامه و گواهي ايرانداك دسترسي دفايل ها نيز به فايل پيشنهاد پژوهشي و همچنين معاونين دانشكده

  درخواست را تاييد نمايند.

  

  تاييد درخواست توسط مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه و بررسي  -٨

ارسال ه كارشناس دانشكد شود و در صورت تاييد برايپس از تاييد معاون دانشكده، درخواست دفاع توسط مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي مي

  دانشكده نسبت به برگزاري جلسه دفاع اقدام نمايد.كارشناس تواند ضمن هماهنگي با . در اين مرحله، دانشجو ميگرددمي

  

  نكات مهم:

و بعد از آن الزامي است. قابل ذكر  ١٣٩٨ارايه درخواست دفاع در سامانه گلستان براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي نيمسال يكم سال  -

 است اين درخواست جايگزين فرم هاي كاغذي قبلي (فرم هاي مربوط به اخذ مجوز دفاع) خواهد بود. 

شود و بنابراين جز در موارد خاص، نيازي به ارسال دوباره ه توسط دانشجو در سامانه بارگذاري ميپايان نام PDFهمانگونه كه گفته شد، فايل  -

 پايان نامه براي اساتيد راهنما و مشاور و همچنين داوران نيست.

ي است جلسات بديه فرآيند مربوطه تا آخر طي شود.حتما بايد قبل از برگزاري جلسه دفاع، درخواست دفاع توسط دانشجو ارايه شود و  -

 ، فاقد اعتبار است. دفاع دفاع برگزار شده قبل از تاييد نهايي درخواست

  

  مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي
 


