
  به نام خدا

  مراحل درخواست پيش دفاع در سامانه گلستان

وضعيت مقاالت شما به  بايدفرماييد كه قبل از ارائه درخواست پيش دفاع و دفاع نهايي در سامانه گلستان دانشجوي گرامي توجه *
منظور بررسي كفايت دستاوردهاي علمي براي برگزاري جلسه پيش دفاع و دفاع نهايي مشخص شود و همچنين مشخصات مربوط به 

 آدرس پست الكترونيكي (از استاد راهنما دريافت د ملي، شماره كارت بانكي واساتيد خارج از دانشگاه از قبيل شماره تلفن همراه، ك
فرم مربوطه را تكميل نماييد و درخواست  ،اي كارشناس تحصيالت تكميلي ايميل گردد تا شما بتوانيد هنگام ارائه درخواست) برشود

  شما بررسي گردد.

  

  مراحل زير را دنبال كنيد: ،گلستان براي بررسي و تاييد مقاالت مستخرج از رساله در سامانه

 دريافت كد پنج رقمي مقاالت از استاد راهنما  -1

ســي محصــوالت دكتــرا بــراي پــيش  درخواســت برردرخواســت هــاي آموزشــي و مــالي پيشــخوان خــدمت  ورود بــه ســامانه گلســتان -2
بررسـي   "ه دومنمـود، از گزينـ  هـايي كفايـت مـي   (چنانچـه مطـابق مقـررات دانشـكده و دانشـگاه  تعـداد مقـاالت جهـت دفـاع ن          يا دفـاع نهـايي   دفاع

 1شماره  تصويراستفاده شود).  "محصوالت دكتري براي دفاع نهايي

 

  1شماره  تصوير



  

  2شماره  تصويرتكميل درخواست مطابق  -3
 

 

  2شماره  تصوير

  (با تيك سبز رنگ) ارسال درخواست براي استاد راهنما -4
  

توانـد  مـي  ،گـردش كـار كنـار درخواسـت خـود     ن ودانشـجو بـا اسـتفاده از آيكـ    ود و شـ بررسـي مقـاالت آغـاز مـي     فرآيند ،پس از انجام مراحل فوق
بــت تــاريخ و مقــاالت در شــوراي دانشــكده و ثو تصــويب پــژوهش دانشــكده و تاييــد دفتــر مراحــل بعــدي را دنبــال كنــد. نهايتــا پــس از تاييــد  

واســت پــيش دفــاع خــود را در ســامانه گلســتان توانــد درخگلســتان توســط كارشــناس پژوهشــي دانشــكده، دانشــجو مــي شــماره شــورا در ســامانه
  ثبت كند.

  
  ارسال درخواست پيش دفاع مراحل زير را دنبال كنيد: جهت 

  

را انتخاب كنيد و سپس گزينه ارسال درخواست را  "درخواست ارائه سمينار/ تعيين داوران/پيش دفاع / دفاع نهايي"از پيشخوان خدمت، گزينه  -1
 3 شماره تصوير .انتخاب كنيد

  
 



 

  3شماره  تصوير

 شود.  در مرحله بعدي، پس از ارسال درخواست، تصوير زير نشان داده مي -2

  دهد.ميطور اتوماتيك نمايش ه عنوان رساله و زمان تصويب را ب، و تاريخ تصويب در قسمت مشخصات فعاليت ،سيستم
تحصـيالت تكميلـي قـرار     داوران خـارجي را در اختيـار    اطالعـات باشـد و دانشـجو بايـد    مشخصـات كميتـه هـادي مـي     مربـوط بـه   ،قسمت اساتيد

( لطفـا بـه اسـامي داوران توجـه شـود و در صـورت مغـايرت يـا تغييـر اسـاتيد بـه كارشـناس تحصـيالت               دهد تـا در ايـن فـرم نمـايش داده شـود.     
  تكميلي اطالع رساني گردد).

 4شماره  تصوير پس از موارد فوق، بر روي دكمه ايجاد كليك شود.

 

  4شماره  تصوير



دفـاع  هـاي مـورد نيـاز بـراي پـيش     يكـون مشـكي رنـگ، فايـل    اصلي پيشـخوان خـدمت مراجعـه كـرده و بـا كليـك آ      در مرحله بعدي، به منوي  -3
 فــرم تعهــد انجــام اصــالحات و تســويه حســاب و اصــالت نتــايج و رعايــت مــوازين اخــالق پــژوهشفــرم تأييديــه صــحت و ، رســالهمل مقــاالت، شــا

ــه آدرس    ــي دانشــگاه ب ــرم در ســامانه تحصــيالت تكميل ــر دو ف ــرم  pga.iust.ac.ir(ه ــري موجــود اســت)  هــاي دك، قســمت ف ــذاري ت را بارگ
 5شماره  تصوير .كنيد

 

  مي باشد.دفاع نهايي حداكثر سه ماه از روز  در فرم مربوطه،و تسويه جهت انجام اصالحات مدت زمان قانوني   توجه:

  

  

  5شماره  تصوير

  

در صورت تاييد ايشان براي اساتيد خارج از دانشگاه  شود ورساله جهت تاييد براي استاد يا اساتيد راهنما ارسال ميپس از انجام مراحل ذكر شده، 
  ارسال خواهد شد.

همانطوريكه قبال ذكر شد  مي بايد مشخصات مربوط به اساتيد خارج از دانشگاه از قبيل شماره تلفن همراه، كد ملي، شماره كارت بانكي  توجه توجه:
تحصيالت تكميلي ارسال شده باشد تا امكان ارسال نام كاربري و كلمه عبور براي و آدرس پست الكترونيكي از طريق استاد راهنما براي كارشناس 

  ايشان باشد.

استاد داورخارجي دوم به همين  سپسكرده  تاييد*استاد داور خارجي اول بعد از ورود به سامانه گلستان و تكميل سواالت مربوطه ، نظرات خود را 
  ترتيب اقدام خواهد كرد.

حداقل يك هفته كاري قبل از برگزاري روز جلسه پيش دفاع بايد استاد خارج از دانشگاه مبني بر قابل دفاع بودن رساله، دانشجو  پس از تاييد هر دو
  گردد. تاييدنمايد تا مجوز برگزاري جلسه  در سامانه گلستان درج  پيش دفاع درخواست ثبت شده تاريخ را با داوران داخلي هماهنگ و در همان 

  

مشاهده گردش كار  ن سفيد رنگوتواند روال پيشرفت كار خود را در سامانه گلستان و با استفاده از آيكتمام مراحل مي دانشجو در
 نمايد.مالحظه 

 


