
 

 گلستانسیستم آموزشی  در تصویب شده مراحل ثبت پروپزال

تا پایان ترم سوم( و دکتری )  حداکثرشجویان کارشناسی ارشد ) کلیه دان

پس  پروپزال خود را به تصویب رسانده و فندتا پایان ترم چهارم( موظ حداکثر

پروپزال یب در گروه آموزشی مربوطه بر اساس مراحل زیر نسبت به ثبت واز تص

 خود در سیستم گلستان اقدام نمایند.

ود را در ار به کد رهگیری ایران داک می باشد، بنابراین الزم است ابتدا پروپزال خبا توجه به اینکه جهت ثبت پروپزال نی -1

 وان، عن  WORDو   PDFو اطالعات مربوطه اعم از فایل ثبت نمایید در بخش ثبت پیشنهاده یا پروپزال سایت ایران داک

و کد رهگیری مربوطه را اخذ نمایید. ) الزم است کد را به طور صحیح درج نموده ، نام اساتید راهنما و مشاور و...  پروپزال

ر سایت ایران داک ، به مسئول آموزش رهگیری اخذ شده را بعد از ثبت پروپزال در سیستم گلستان جهت تایید نهایی د

 .تحویل نمایید(دانشکده 

 

 –درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  –در سیستم گلستان در قسمت پیشخوان خدمت  -2

 را ثبت نمایید. ثبت اطالعات زیر الزامی است:پروپزال خود اطالعات مربوط به درخواست جدید ، 

نام   -4التین پروپزال و فایل پروپزال عنوان فارسی و  -3کد رهگیری ایران داک    -2تاریخ تصویب در گروه آموزشی   -1

 نوع پایان نامه – 9نوع تحقیق  -8 زمینه علمی پایان نامه – 7نوع درخواست  – 6 شماره درس -5اساتید راهنما و مشاور 

 

 گزینه ایجاد را کلیک کنید. ، پس از ثبت اطالعات فوق -3

 

بازگشت را کلیک کنید و پس از بازگشت به صفحه ی قبل روی فلش آبی رنگ کلیک در سمت چپ صفحه گزینه ی  -4

 تا درخواست شما جهت تایید برای استاد راهنما ارسال شود.نمایید 

 

درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای  -پیشخوان خدمت -اطالع دهید تا در سیستم گلستان ی خود به استاد راهنما -5

 گردد.برای مدیر گروه مربوطه ارسال  پس از تایید تادرخواست شما را تایید نمایند آموزشی و پژوهشی ، 

 فعالیتهای اساتید و موضوع تصویب درخواست -خدمت پیشخوان -به مدیر گروه نیز اطالع دهید تا در سیستم گلستان -6

 گردد.پس از تایید برای معاون آموزشی دانشکده ارسال  تاتایید نمایند  درخواست شما را ، پژوهشی و آموزشی

 ارسال درخواست شما توسط معاون آموزشی دانشکده تایید می شود و جهت تایید نهایی به رئیس اداره آموزش دانشکده -7

 می گردد.

اقدام خواهد کرد تایید نهایی پس از کنترل مراحل ثبت و انجام اصالحات مورد نیاز نسبت به انشکده درئیس اداره آموزش  -8

 ثبت نهایی می شود.و پس از آن پروپزال شما در سیستم گلستان 

 اداره آموزش دانشکده                                                                                                    

 


