
 

 

 

 

 پیش از ثبت درخواست دفاع در سیستم گلستان مراحل الف( 

اطمینان حاصل  تحصیلی (دانشجو باید با مراجعه به سیستم گلستان از ثبت نام و انتخاب واحد خود تا آخرین ترم1

 :و عدم اشتغال به تحصیل دانشجو اتمام سنوات   در صورت نماید.

و  از طریق مسیر ذیل نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات باید 10و دانشجویان دکتری  ترم  6انشجویان کارشناسی ارشد ترم د 1-1

 د. ناقدام نمای انتخاب واحد

        سنوات تمدید درخواست        درخواست جدید        آموزشی اموربررسی  درخواست        پیشخوان خدمت       سیستم گلستان  

لیک روی فلش ک         خدمتپیشخوان مراجعه به         ایجاد کلیک روی دکمه         (  مدارک بارگذاری ،نیاز )در صورت تکمیل گزینه ها 

تائید مدیر گروه         تائید آموزش دانشکده          تائید معاون          تائید استاد راهنما            ()جهت فعال نمودن درخواست آبی رنگ

 خاب واحد انت اطالع به آموزش دانشکده جهت      زش کل و ایجاد سرترم    آموزشی دانشکده           تائید آمو

به بعد در صورت عدم اشتغال به تحصیل باید  11به بعد و دانشجویان دکتری از ترم  7دانشجویان کارشناسی ارشد از ترم   -2-1

 خود را همراه با نامه تایید استاد راهنما تمدید سنوات ( تقاضایدر سامانه سجاد)جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه 

ا اطالعات مربوط ی مقاله نهایی پذیرش عالوه بر موارد مذکور، دانشجویان دکتری. همچنین  بارگذاری نمایند مبنی بر آمادگی دفاع

و ایجاد سرترم توسط اداره پذیرش و  کمیسیون موارد خاص دانشگاه در بارگذاری نمایند و پس از موافقترا  مقاله خود چاپبه 

 دانشگاه ، دانشجو باید مراتب را جهت انتخاب واحد به آموزش دانشکده اطالع دهد. ثبت نام تحصیالت تکمیلی

گذرانده باشد )کارشناسی ارشد با گذراندن  لیه واحدهای الزم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رادانشجو بایدک( 2

 ثبت بودن نمره زباان همچنین 16حداقل واحد با معدل کل  18گذراندن و دانشجویان دکتری با  14واحد با معدل کل حداقل  28

 نشجویان دکتری قبل از آزمون جامع دارای این شرایط نیز بوده اند(البته دادر سیستم گلستان . دانشجویان دکتری 

 : از طریق مسیر زیر شهریهو پرداخت بدهی/  (بررسی3

 یه دانشجو         پس از باز شدن صفحه، کلیک روی گزینه جستجو سیستم گلستان          منوی آموزش         شهریه         پرداخت شهر

 پرداخت شهریه وکلیک روی مبلغ مورد نظر        

 

  ئیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی در سیستم گلستان( اطمینان از بارگذاری تا4
 

 از مسیرهای زیر اقدام کنید. یکیمی توانید از طریق  ،مقطع قبلی و ریز نمرات تائیدیه تحصیلیی اطالع از بارگذاری شدن ابر

 

 

 فرآیند و مراحل دفاع از پایان نامه/رساله

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی



 

   مدارک  -دانشجو -منوی کاربر -سیستم گلستان   -الف

-0263خیانم الیه ییاریر کیر   021-81584445:  تهیران شماره تماس واحد تحصیالت تکمیلیی دانشگاه:  تحصیالت تکمیلی واحد بایگانیتماس با   -ب

4579600  

 021-88311867تماس با کارشناس آموزش دانشکده  - 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید نسبت به اخذ همانندجویی پایان نامه/ رساله از طریاق اساتاد راهنماا  (5

اقاادام نمااوده و هاارم همانناادجویی خااود را بااه اداره آمااوزل دانشااکده تحویاال نماینااد )یااا بااه آدر  ایمیاال 

mkhorsandi64@gmail.com  ) .ارسال نمایید 

درج شاده  درآن چاپ خیمقاله ) شماره مجله و تار یینها رلیپذیا باید مقاله/ مقاالت خودکلیه دانشجویان دکتری ( 6

باه آماوزل ، رسایده باشاد وهشای ژکارشنا  پ /تائید معاون پژوهشی دانشکده  ومدیر گروه که به تایید را باشد( 

نرسییده بیه خیابیان  -خیابان شیهید مفیت  –تهران به آدرس :  )بصورت حضوری یا از طریق پست( تحویل نماینددانشکده 

-15719دانشیکده حقیوو و علیوم سیاسیی و کدپسیتی :  –طبقه سیوم  -ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی – 43شماره  -انقالب

 ارسال نمایند.    mkhorsandi64@gmail.comبه آدرس ایمیل  عالوه بر تحویل هیزیکی حتماًو  14911

 تائید استاد راهنمای مدعو و اساتید مشاور )داخلی و مدعو( ( 7

دانشجو باید فرم درخواسیت با توجه به اینکه تاییددرخواست دفاع دانشجو توسط اساتید مشاور در سیستم گلستان تعریف نشده است، بنابراین 

که روی سایت دانشکده در قسمت گروه های آموزشی )بخش دکتری و ارشد( موجود است بیه تائیید اسیاتید راهنمیای میدعو و مجوز دفاع را 

ارسیال نماینید.   mkhorsandi64@gmail.comتحویل یا بیه آدرس ایمییل اساتید مشاور )داخلی و مدعو( برساند و به آموزش دانشکده 

 یکی انجام شود.تایید اساتید می تواند به صورت الکترون

) فارسی و انگلیسیی ریر دو  چکیده رساله / پایان نامه، ( کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موظفند پیش از دهاع 8

در قالب هرم چکیده پایان نامه که روی سایت دانشکده در قسمت گروههای آموزشای  کلمه 400به صورت  خود را الزامی است(

باه آدر  ایمیال  به هماراه بقیاه مادار   ارد را تکمیل و جهت بارگذاری آن روی سایت دانشکدهبخش ارشد و دکتری قرار د

mkhorsandi64@gmail.com   .اجرای این بند توسط کلیه دانشجویان الزامی است.ارسال نمایند 

  مجوز دفاع از پایان نامه / رساله در سیستم گلستانو صدور مراحل ثبت درخواست ب( 

و پا  از  ارسال نمایدو مدار  درخواست شده را را انجام داده باشد دانشجو باید کلیه مراحل هوق  برای ثبت درخواست دهاع 

  .  ه درخواست دهاع اقدام نمایدبزیر نسبت مسیر آن از 

سیستم گلستان        مراجعه به  پیشخوان خدمت        کلیک روی گزینه درخواست دفاع        کلیک روی گزینه درخواست جدید        

   را ثبت نمائید و در صورتصرفاً تکمیل بخش مربوط به اطالعات تاریخ و ساعت دفاع )در صورت مشخص بودن تاریخ و ساعت قطعی دفاع آن 

 

 



 

 

  ( در  کنید 100و کالس را شماره  9ت نمائید و ساختمان را شماره اع، تاریخ و ساعت را بصورت فرضی ثبمشخص بودن تاریخ و زمان دف نا

آبی رنگ جهت کلیک روی گزینه ایجاد          مراجعه مجدد به پیشخوان خدمت          کلیک روی درخواست دفاع          تائید فلش       ب

اطالع به استاد راهنما جهت تائید درخواست دفاع         اطالع به مدیر گروه          دانشکده  آموزش تائید        دفاع  نمودن درخواستفعال 

  صدور مجوز دفاع و آموزش کل تائید        تائید معاون آموزشی دانشکده واطالع به آموزش دانشکده          جهت تائید درخواست دفاع

 پس از صدور مجوز دفاعدامات اق -ج

   طالع به مدیرگروه مربوطه پس از صدور مجوز دفاع جهت تعیین استاد داور ر داوران    ا(  1

 و اعالم نظریا الکترونیکی( جهت مطالعه  ه از پایان نامه ر رساله )بصورت فیزیکی( هماهنگی با استاد داورر داوران و ارسال یک نسخ2

 ( هماهنگی دانشجو با کلیه اساتید راهنما، مشاور و داور ر داوران جهت تعیین تاریخ و ساعت دفاع  3

  به آموزش دانشکده دفاع تاریخ قبل ازیک هفته  حداقل به شرح ذیل اطالعات مربوط به جلسه دفاع ارسال (4

بیه و در صیورتیکه دفیاع  ارسیال نماییید آموزش دانشکده برای gmail.com64mkhorsandi@از طریق آدرس ایمیل یل را ذموارد لطفا، 

. در صورت دفاع مجازی )مربوط به ایام کرونا( پیس از ارسیال  صورت فیزیکی تحویل دهیده بنیز می توانید را  زیرموارد حضوری باشد صورت 

 مدارک زیر لینک جلسه دفاع برای شما ایمیل خواهد شد.

امی و مرتبیه اسی نام دانشجو ، رشیته و مقطیع دانشیجو ، اطالعات مربوط به ،که شامل:  موضوع رساله ر پایان نامه  اطالعیه دهاعارسال الف( 

 ) درصورت دفاع مجازی، مکان سامانه مجازی قید شود( جلسه دفاعو مکان  ساعتتاریخ ،  ان،ور و داورمشا علمی اساتید راهنما ،

دفاع می کنید حکم  99مثال اگر سال سالی که دفاع می کنیدصرفا باید برای  داور خارجیحکم اساتید :  از دانشگاه خارج کارگزینی اساتید حکم  تصویر( ب

دفاع می کنید حکم استاد راهنمیا  98باید برای نیمسالی که دفاع می کنید باشد مثال اگر در نیمسال دوم   اساتید راهنما و مشاور خارجیباشد و حکم  99داور باید برای سال 

 د(یریاداره آموزش دانشکده تماس بگ سیرئ یدرصورت ابهام با خانم خورسند .)باشد 98و مشاور خارجی باید برای سال 

 استاد( بهمراه شماره تماس از دانشگاه خارج دیاساتتجارت ) ای یشماره حساب بانک مل ایشماره کارت  - 

 موارد زیر توصیه می شود: ،مجازی بودن جلسه دهاعصورت  (در5

  مربوطه flash player با راههم adobe connectنصب نرم افزار الف(

  chromeبا مرورگر صرفاً  به لینک جلسه دفاع ورود -ب

 و ورود از طریق لینک ارسالی  آموزش دانشکده دریافت لینک جلسه دفاع از طرف -پ

 جهت اشتراک گذاری هنگام دفاع  desktopفایل پاور پوینت رسالهرپایان نامه روی صفحه آماده داشتن  - 

دانشجویان هنما ر نماینده تحصیالت تکمیلی )ویژه گذاری فایل پایان نامه ر رساله توسط استاد رااشتراک  امکانایجاد دسترسی میکروفن و  -د

 دکتری( انجام خواهد شد. 

                                                                                                               با آرزوی موهقیت 

 کده حقوق و علوم سیاسیاداره آموزل دانش
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