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 دانشجو 1
تعیین موضوع و 

 نامهعنوان پایان

نامه، درخواست صدور گواهی پیشینه پژوهش را در سامانه ایرانداک به دانشجو پس از قطعی شدن موضوع و عنوان پایان

برای  pdfنماید. تأییدیه صادره در قالب فرمت در بخش ثبت پیشینه )پروپوزال( ثبت می http://irandoc.ac.irنشانی 

 گردد.دانشجو ارسال می

 دانشجو 2
ثبت درخواست 

 دفاع

بخش پیشخوان خدمت  –سامانه گلستان در درخواست خود را پس از دریافت تأییدیه صادره از سامانه ایرانداک، دانشجو 

 نماید.نامه ایجاد و تایید میپایانتصویب موضوع درخواست  –

توسط استاد راهنما،  خارجی(داوران  –داخلی داوران  –هیأت داوران )استاد مشاور در زمان ثبت درخواست، پس از تعیین 

 گردد. داوران در فیلد مربوطه توسط دانشجو ثبت میهیأت نام 

 تذکر: حضور و یا عدم حضور استاد مشاور در هیأت داوران بستگی به نظر استاد راهنما دارد

بایستی در سامانه گلستان بارگزاری گردد که الزم است دانشجو قبل از ثبت در زمان ثبت درخواست موارد زیر می

 موارد زیر را آماده کرده باشد: درخواست

 فایل تأییدیه دریافتی از سامانه ایرانداک -

 pdfو  wordفایل پروپوزال مورد تأیید استاد راهنما در قالب  -

فایل تصویر رزومه داوران خارجی )با مراجعه به وبسایت دانشگاه محل تدریس داور خارجی و اسکرین شات  -

 از صفحه شخصی داور مربوطه(.

 دانشکده و مرتبه علمی داور خارجی قابل رویت باشد.نام  –بایستی نام دانشگاه تذکر: در تصویر دریافتی می

)به دلیل لزوم طرح در شورای آموزشی  قبل از تاریخ دفاع الزامی است. یک ماه ثبت درخواست حداقل

 پژوهشی دانشکده و ثبت در صورتجلسه مربوطه(

http://irandoc.ac.ir/


3 
کارشناس 

 دانشکده

درخواست  نترلک

 دانشجو
 نماید.تأیید می، درخواست را پس از انجام کنترلهای مربوط به ظرفیت داوران داخلی و خارجی کارشناس دانشکده، 

4 
مدیر گروه 

 آموزشی
 کنترل درخواست

داوران و همچنین زمینه علمی داوران را بررسی و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوطه، کنترلهای مربوط به ظرفیت ساالنه 

 نماید.می

5 

مدیر 

تحصیالت 

تکمیلی 

 دانشکده

طرح در شورای 

آموزشی پژوهشی 

 دانشکده

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده، درخواست دانشجو را در شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مطرح و پس از موافقت 

 نماید.اعضای شورا، درخواست را تأیید می

6 
کارشناس 

 دانشکده

بت مشخصات ث

 رانهیأت داو

پس از موافقت شورای آموزشی پژوهشی دانشکده با موضوع و هیأت داوران، مشخصات هیأت داوران در سامانه گلستان 

 گردد.ثبت می

7 
کارشناس 

 دانشگاه

ررسی شرایط ب

 هیأت داوران

 نماید.ابی تأیید میکارشناس خدمات آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه، شرایط هیأت داوران را بررسی و پس از ارزی

 علمی دانشیار و یا باالتر باشد.( بایستی مرتبهمیو یک نفر از داوران خارجی )حداقل یک نفر از داوران داخلی توجه: 

 دانشجو 8

برگزاری جلسه 

دفاع از موضوع 

 نامهپایان

الزم جهت برگزاری جلسه را  زاری فایل پروپوزال، تعیین روز و ساعت برگزاری جلسه دفاع، هماهنگیپس از بارگدانشجو 

 دهد.انجام می

9 
کارشناس 

 دانشکده

ررسی و تأیید ب

 زمان ثبت شده
 دهد.نامه را انجام میدمات برگزاری جلسه دفاع از موضوع پایانکارشناس دانشکده، پس از بررسی تاریخ تعیین شده، مق

10 
استاد 

 راهنما
 بررسی فایل پروپوزال بارگزاری شده و تأیید آن کنترل

11 

مدیر 

تحصیالت 

تکمیلی 

 دانشکده

 نماید.مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده، درخواست را تأیید می تأیید درخواست



12 
کارشناس 

 دانشکده

بارگزاری 

 صورتجلسه دفاع

یید نامه، صورتجلسه مربوطه به تأیید و امضا هیأت داوران رسیده و پس از تأپس از برگزاری جلسه دفاع از موضوع پایان

 گردد.مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده، در سامانه گلستان بارگزاری می

13 
کارشناس 

 دانشگاه
 نماید.تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مراتب برگزاری جلسه و صورتجلسه بارگزاری شده را تأیید میکارشناس  تأیید صورتجلسه

 

  خود مطلع شود.تواند در هر مرحله از گردش کار فوق، با مراجعه به سامانه گلستان و با استفاده از آیکون )مشاهده گردش کار(، از گردش کار درخواست دانشجو می

 

 با آرزوی موفقیت

 تحصیالت تکمیلی

 دانشکده ریاضی

 

 

 


