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انتخاب استاد راهنما و مراحل تصويب موضوع پايان نامه(پروپوزال)راهنماي   
  
  
تصويب ") بر روي درخواست 1دا در سيستم گلستان به قسمت پيشخوان خدمت مراجعه و مطابق شكل(ابت ، دانشجوي محترم -1

  كليك نماييد. "درخواست جديد"بر روي  .كليك نماييد "پژوهشي-موضوع و اساتيد فعاليت هاي آموزشي

  
  )1شكل(

در و سپس  )3شكل(انتخاب نموده  "تعيين اوليه اساتيد راهنما"نوع درخواست خود را  )2شكل(بعد از بازشدن فرم درخواست -2
  .اييداساتيد راهنما را انتخاب نماستاد/پايان نامه را انتخاب ن و در ادامه  در قسمت شماره درس "مشخصات فعاليت"كادر 

  
  )2شكل(
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  )3شكل(

  ).4و به پيشخوان خدمت بازگرديد(شكل اييدكليك نم  بازگشت و سپس دكمه  ايجاد بر روي دكمه -3

 
 

 )4شكل(

  درخواست را در پيشخوان تأييد نماييد. -4

 ،گردد و چانچه مورد تأييد مدير گروه قرار گرفت و تأييد گرديدميير گروه آموزشي مربوطه ارسال درخواست دانشجو به مد-5
  ).5مجددا درخواست تأييد شده به پيشخوان خدمت دانشجو ارسال مي گردد (شكل

  )5شكل(

اطالعات خواسته شده در   با كليك بر روي دكمه ويرايش پايان نامه را وارد نماييد.  عنواندر اين مرحله اطالعات مربوط به  -6
پروپوزال خود را جهت بررسي به پيوست ارسال  بايدالزم به ذكر است در اين مرحله  ).6(شكل  نماييدرا تكميل  "كادر فعاليت"

   نماييد.

كليك نموده و براي ادامه  و سپس بازگشت  اصالح دكمه بعد از تكميل اطالعات خواسته شده بر روي  -7
آموزشي، معاون آموزشي دانشكده و تأييد كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه)  اساتيد راهنما، گروهاستاد/فرآيند (تأييد 

  تأييد نماييد.درخواست خود را با كليك بر روي 

   

تأييدعدم تأييد ويرايش حذف گردشكار
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  )6شكل(

  قابل توجه كارشناسان، اساتيد راهنما، مديران گروه و معاونين آموزشي دانشكده:

مديران محترم گروه بعد از مشاهده درخواست در پيشخوان خدمت با كليك براي روي ويرايش درخواست حتماً بايستي تاريخ -
  در گروه آموزشي را وارد نمايند. پروپوزالتصويب  

 پروپوزال معاونين محترم دانشكده بعد از مشاهده درخواست و با كليك بر روي ويرايش درخواست حتماً بايستي تاريخ تصويب -
  در دانشكده را وارد نمايند.

 


