
 
 

 

 

 

 
 

بررسی کفایت دستاوردهای رساله راهنمای ثبت درخواست 

 در سامانه گلستان دانشجویان دکترا

 
 

 سنجیدفتر علم -تهیه شده توسط مرکز اسناد علمی و اطالع رسانی دانشگاه
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ما یا مشاور راهن ورود اطالعات و بارگذاری مقاالت در بخش پژوهشی سامانه گلستان توسط استاد مرحله اول:

 .سامانه دسترسی دارند این بخشکه به 

 بارگذاری موارد زیر ضروری است: جهت تایید مقاالتی که پذیرش قطعی گرفته :1نکته

 ؛متن کامل مقاله -1

 ؛نامه و یا ایمیل پذیرش مقاله  -2

  ؛دهدرا نشان میدر مجله که وضعیت مقاله مسئول تصویر پروفایل نویسنده  -3

 .همچنین وارد نمودن تاریخ پذیرش مقاله نیز در هنگام ورود اطالعات مقاله ضروری است -4

 شوند و نیازی به تایید پژوهش ندارند.قاالت پذیرش شده صرفا در سامانه گلستان وارد میم -5

شده ان ثبت سنجی در سامانه گلستممکن است مقاالت پیش از این توسط استاد یا کارشناس دفتر علم :2نکته

 باشد در این صورت نیازی به ثبت مجدد در سامانه ندارد.

رکردن فرم پ :درخواست دانشجو مبنی بر بررسی کفایت دستاوردها برای پیش دفاع/ دفاع نهایی  مرحله دوم:

 با طی مراحل زیر: در پیشخوان خدمت مالی -مربوطه در قسمت درخواست های آموزشی

ت و سپس انتخاب های آموزشی مالی از منوی  پیشخوان خدمانتخاب درخواستورود به سامانه گلستان و  -1

 (.1گزینه ارسال درخواست )تصویر

 
 . منوی پیشخوان خدمت1تصویر

نه درخواست بررسی محصوالت دکترا برای پیش دفاع یا انتخاب گزینه درخواست بررسی انتخاب گزی  -2

خیره و کلیک بر روی ایجاد جهت ذ (2)تصویررخواست محصوالت دکترا برای دفاع نهایی در قسمت نوع د

 (.3درخواست)تصویر 
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 . درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو2تصویر

 

 
 . ثبت درخواست بررسی محصوالت دکترا3تصویر
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 . ثبت درخواست بررسی محصوالت دکترا )ادامه(4تصویر

 

ماره رکورد مقاالت شاین مرحله در باکس توضیح . در مراجعه به پیشخوان خدمت و تایید و ارسال درخواست -3

پس گزینه تایید وارد و س  شده دریافت 1442گزارش  وسط دانشجو ازتیا  که از استاد راهنما یا مشاور اخذ شده

 (.5و ارسال انتخاب شود)تصویر

 . تایید و ارسال درخواست برای استاد راهنما5تصویر

 

شد و پس از تایید ایشان، وارد کارتابل درخواست شما به کارتابل استاد راهنما ارسال خواهد  مرحله سوم:

 سنجی خواهد شد.کارشناس دفتر علم
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درخواست شما را تایید و در  ،نداشته باشد یسنجی در صورتی که مقاالت موردکارشناس علم  مرحله چهارم:

 در صورت عدم تایید مقاله در بخش گردش کار )قسمت پیشخوان خدمت(صورت عدم تایید خواهد زد.  اینغیر 

 (.6)تصویر این بخش مراجعه شودلذا خواهشمند است قبل از ارسال مجدد به  ،نمایدتوضیحات مربوطه را وارد می

ستاد راهنما ادرخواست مجددا به  مستندات مورد نیاز بارگذاری نشده باشد،در صورتی که الزم به ذکر است، 

سنجی خواهد لموارد کارتابل کارشناس عمجددا ارجاع شده و بعد از بارگذاری مدارک مربوطه و تایید ایشان، 

 شد.

 
 . توضیحات کارشناس علم سنجی در بخش گردش کار6تصویر

 

از طریق  هالذا سایر پیگیری ،سنجی پس از تایید مسئولیت دیگری نداردکارشناس دفتر علم

 انجام شود. ،های مربوطه که در گردش کار ذکر شدهبخش
 

 


