
چگونگي پياده سازي در سامانه گلستاناقدام كنندهشرح اقدام

وضعيت 

توصيف اقدامتصميم نهايي

تاييدكارشناس دانشكدهبررسي و تاييد كارشناس دانشكده

بررسي و تائيد
كارشناس كتابخانه

مركزي
تاييد

بررسي و تائيد
كارشناس تحصيالت

تكميلي دانشگاه
تاييد

_ براي دانشجوياني كه از محدوده مجاز تحصيلي ( ترم 5)  عبور نموده باشند، مي بايد با گزارش 1395 مهلت مجاز دفاع خود را از كميته منتخب دانشگاه مشاهده نمايند. در صورت عبور از 

محدوده مجاز دفاع يا عدم دارا بودن مجوز دفاع در اين بخش، مي بايد درخواست كميته منتخب در سامانه گلستان بدهند.

مرحله دانشجو-جهت ارسال به مرحله بعد و تاييد مي بايست از آيكن 
تاييد    (               ) استفاده نمايد.

مرحله پيشنهاد اساتيد داور توسط استاد راهنما

- لطفا در فرم مربوطه (آيكن مداد=>بخش داوران پيشنهادي) مشخصات 
داوران را وارد نماييد.

مرحله انتخاب داوران توسط مدير گروه 

- در صورتي كه با زدن آيكن سفيد رنگ گردش كار، استاد راهنماي 
دانشجو، اساتيد داور را تعيين ننموده بود، مي بايست درخواست را به واسطه 

ي كليد عدم تاييد به ايشان بازگردانيد.

- همچنين اين كارشناس آموزش دانشكده است كه پس از تاييد شما، اين 
داوران را ثبت مي نمايد.

مرحله درج داوران داخلي و خارجي دفاعيه:

_رويت اسامي تاييد شده با آيكن سفيد گردش كار

_ درج داوران با آيكن مداد=> اساتيد => ثبت اساتيد فعاليت

_  پس از اين كار درخواست را تاييد تا دانشجو در زمان آمادگي براي 
دفاع، آن را تكميل و ادامه فرايند را شروع نمايد.

مرحله دانشجو-جهت ارسال به مرحله بعد و تاييد مي بايست از آيكن 
تاييد (              ) استفاده نماييد.

مرحله تاييد دانشكده

تاييد استاد راهنما

مدير تحصيالت تكميلي دانشكده

_ بررسي محصوالت ضميمه بوسيله آيكن مشكي رنگ و درج نمرات آن در 

زمان استفاده از تيك سبز رنگ تاييد.

_ مرحله درج سقف نمرات فرم ارزشيابي توسط كارشناس بوسيله 

آيكن "اعالم نظر"

_ نمرات محصول مي بايست توسط معاون آموزشي درج گرديده باشد

_ ضمنا يادآور مي شود 5 نمره درج شده توسط معاون آموزشي را توسط 
آيكن سفيد رنگ گردش كار بررسي نماييد. بررسي و ورود تاريخ دقيق 

برگزاري دفاع، با استفاده از آيكن مداد

_ لطفا نمره نهايي را بر اساس فرم نمره دهي جلسه دفاعيه انجام و در زمان 
استفاده از كليد تاييد و ارسال آن را وارد نماييد.

معاون آموزشي-امور تحصيالت تكميلي

دريافت فايل از irandoc بعد از دفاع و انجام اصالحات و ارسال براي 
اساتيد توسط كارشناس كتابخانه.

مرحله بررسي و ورود تاريخ دقيق برگزاري دفاع، با استفاده از 

آيكن مداد

_  لطفا نمره نهايي را بر اساس فرم نمره دهي جلسه دفاعيه انجام و 
در زمان استفاده از كليد تاييد و ارسال آن را وارد نماييد.

_ همچنين فرم جلسه دفاع (كه شامل نمرات اساتيد است) را با آيكن 
مشكي رنگ بارگذاري نماييد.

_ مرحله تاييد نسخه نهايي توسط استاد راهنماي اول پروژه

_ لطفا بوسيله آيكن گردش كار به پاسخ اساتيد داور مبني بر 
واگذاري/عدم واگذاري بررسي اعمال اصالحات به حضرتعالي، دقت 

فرماييد و سپس در صورت نياز به ايشان ارسال كنيد.

بررسي تاييد اساتيد  توسط كارشناس كتابخانه

مرحله كارشناس خدمات آموزشي تحصيالت تكميلي

_الزم به ذكر است نام و مشخصات كارشناس مربوطه در گردش كار مربوط به هر دانشجو، در قسمت "كارشناس اقدام كننده" مشخص و امكان تماس با ايشان از طريق ايميل

 يا تلفن مي باشد

درخواست دفاع نهايي پايان نامهتاييددانشجو

تاييداستاد راهنما

تاييدمدير گروه مربوطه

××× استاد گرامي الزاما تكميل فرماييد 
×××نام و نام خانوادگي استاد داور خارجي 
نهايي: ------تاييد------------------

-نام و نام خانوادگي استاد داور داخلي 
نهايي:

تاييددانشجو

لطفا پس از بررسي محصوالت بارگذاري شده توسط دانشجو
به وسيله آيكن مشكي رنگ، و براساس بندهاي مندرج در
https://b2n.ir/g73405 نمرات آنها را در زير درج
فرماييد: 1- دستگاه ساخته شده: 2- عمليات
آزمايشگاهي،بسته نرم افزاري توليد شده،عمليات ميداني و
جمع آوري داده واقعي: 3- پذيرش و چاپ مقاله در
همايش هاي معتبر، مجالت علمي- ترويجي: 4- مقاالت تحت
داوري مجالت علمي پژوهشي معتبر: 5- مقاالت تحت داوري
مجالت نمايه دار 6 :(ISI)- ثبت نوآوري(اختراع): 7- كسب
عنوان درجشنواره هاي معتبر: 8- پذيرش قطعي هرمقاله در
مجالت معتبر علمي- پژوهشي: 9- پذيرش قطعي مقاله در
مجالت نمايه دار 10 :(ISI)-همكاري در پروژه هاي صنعتي

منعقده از طرف دانشگاه: جمع نمره محصوالت ارائه شده:

تاييداستاد راهنما

_ اينجانب استاد راهنماي دانشجو اعالم 
مي كنم كه ايشان آماده دفاع از پايان نامه 
بوده و مستندات بارگذاري شده (در آيكن 

مشكي رنگ) مورد تاييد است.

تاييدكارشناس دانشكده

تاييداستاد راهنما

اينجانب اعمال اصالحات الزم در رساله توسط
دانشجو را به نمايندگي از همه اساتيد حاضر در
جلسه دفاعيه (راهنما/مشاور/داوران) تاييد و با
فارغ التحصيلي ايشان مخالفتي ندارم.

توضيحات:

تاييد

_ نمره نهايي دانشجو برابر
_ همچنين فرم صورتجلسه دفاع(كه شامل
نمرات اساتيد نيز است) را با آيكن مشكي
رنگ بارگذاري نماييد.

تاييدكارشناس دانشكده

كارشناس كتابخانه
مركزي

تاييد

معاون آموزشي-امور
تحصيالت تكميلي

تاييد

تاييد

گردش درخواست دفاع كارشناسي ارشد 

بررسي و تاييد

بررسي و تاييد

تعيين سقف نمره پايان نامه دانشجو و تحويل به استاد
راهنما

كارشناس دانشكده

معاون آموزشي-امور
تحصيالت تكميلي

بررسي و تائيد

امكان ويرايش اين مرحله در صورت 1- دريافت فرم
نمره از اساتيد و 2- دريافت فرم اصالحات (امضا شده
توسط اساتيد راهنما و داوران) از دانشجو توسط

كارشناس ايجاد خواهد گرديد.

بررسي و تائيد

بررسي و تائيد

در منوي پيش خوان خدمت، 
 درخواست دفاع پايان نامه توسط دانشجو ثبت ميگردد.

گزينه تعيين داوران؛ به معناي تعيين داوران توسط 
استاد راهنما و سپس مدير گروه مي باشد.

تعيين داوران (داور داخلي و خارجي)

تعيين داوان   (داور داخلي و خارجي)

ثبت داوران در سامانه گلستان توسط كارشناس
دانشكده  و تاييد آن

درخواست دفاع از پايان نامه ، درج روز و ساعت دفاع
توسط دانشجو


