
 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

تحصیالت تکمیلی در سامانه جامع دانشگاهی گلستان دانشجویانفرآیند درخواست تصویب پیشنهاده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو

()درخواست تصویب موضوع پیشنهاده  

 کارشناس گروه

 استاد راهنمای اول

 

 مدیر گروه آموزشی

 بررسی و طرح در شورای گروه

به مرحله قبل برای پس از طرح در گروه برگشت 

 اجرای اصالحات گروه

 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

آموزشی دانشکدهمعاون    

دانشگاه مدیر تحصیالت تکمیلی  

 کارشناس پژوهشی تحصیالت تکمیلی

تصویب پیشنهاده نمره بررسی تمامی مستندات و ثبت   

  تکمیل بودن پیشنهاده و  صحت اطالعات

 وارد شده توسط دانشجو

  عدم تکرار موضوع و درصد همانند جویی 

 گزارش سامانه پیشنیه پژوهش 

  پیشنهاد داواران برای مقطع دکتری)برای

 رشته هایی که دفاع از پیشنهاده دارند(

 نماینده تحصیالت تکمیلی 

 بررسی تکمیل بودن اصالحات

 

 ابتدای نیمسال

 پایان نامه یا رسالهانتخاب واحد درس -1

 انتخاب واحد درس تصویب پیشنهاده -2

 فرآیند تصویب پیشنهاده

 تکمیل کلیه بخش های درخواست در سامانه گلستان-1

 بارگذاری پیشنهاده -2

 با مهر دانشکدهبارگذاری همانند جویی پیشنهاده -3 

 بارگذاری پیشینه پژوهش -4

 بارگذاری گواهی کارگاه تخلفات پژوهشی -5

 س از تصویب پیشنهاده در دانشکده : پ

تحویل کد رهگیری و رسید ثبت ایران داک  به -1

 کارشناس دانشکده 

تحویل رسید ثبت سامانه دانشگاه  به کارشناس -2

 دانشکده

 

 

 پیش از طرح در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
  بررسی مدارک الزم جهت طرح در جلسه شورای

 تحصیالت تکمیلی

  تحویل مدارک الزم به معاون آموزش دانشکده برای طرح

 در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 :دانشکدهشورای تحصیالت تکمیلی در پس از طرح 

   عدم تایید به منظور برگشت یه مرحله قبل برای اجرای

 اصالحات دانشکده

 پس از تصویب پیشنهاده در دانشکده :

 وارد کردن تاریخ صورتجلسه دانشکده در سامانه گلستان 

  تحویل کد رهگیری و رسید ثبت  ایران داک  از دانشجو

 و بارگذاری آن در سامانه

 نشگاه  از دانشجو و بارگذاری تحویل رسید ثبت سامانه دا

 آن در سامانه

  گلستان 608پرینت گزارش 

 

 شرایط مورد بررسی توسط سیستم:

 تعریف برنامه درسی دانشجویان در سامانه گلستان-1

ثبت بودن اطالعات استاد راهنمای دانشجویان از -2

 11001طریق پردازش

 انتخاب واحد درس پیشنهاده -0

 

 ارشد:کارشناسی 

 تحصیلی و عدم دو ترم مشروطی*کنترل سوابق 

 دکتری:

 * ثبت نمره قبولی آزمون جامع

 11* داشتن حداقل معدل 

 * کنترل قفل تمامی دروس

 5*حداکثر تعداد ترم: فعال
 

 نکات بسیار مهم:*

به منظور انجام اصالحات پس از -

جلسه دانشکده و گروه، با کلیک بر 

روی عدددم یادیددد درتواهدد  بدده  

مرحله قبد  ارهدام مدو  دود یدا      

دانشجو اصالحات را انجام دهدد و  

 مجددا ارهام نمادد.

اصالحات تواهته  ده در بخش -

 یوضیحات نو ته  ود.

در صدددورت یکمیددد  نبدددود    -

درتواه  و لزوم عدم یادید، دلی  

 آ  در بخش یوضیحات درج  ود.

 

  کنترل ظرفیت استاد راهنما 

  بررسی شرایط مذکور درکادر شرایط

 مورد بررسی توسط سیستم

  بررسی تکمیل بودن  فرم درخواست

 دانشجو

 بررسی مدارک بارگذاری شده 

  فرمت نگارش پیشنهادهبررسی مطابقت 

 کارشناس گروه

 صورتجلسه گروه در سامانه گلستانوارد کردن تاریخ 

 


