
 تعالیباسمه
 کارشناسی ارشد  دانشجویاننامه پایاناز درخواست دفاع  فرآیند

 (گلستاندانشگاه )سیستم آموزشی سامانه جامع در 

 !گرامي دانشجوي

اه دانشگآموزشي سامانه جامع در ال دانشجو پوزپرقبالً الزم است  نامهپایان از دفاع درخواست براي

 یید نهایي شده باشد.أثبت و توسط دانشجو ت (گلستان)سیستم 

 ،دانشگاهآموزشي سامانه جامع  در خدمت پیشخوان منوي بهبا مراجعه  ،براي ثبت درخواست دفاع

 :دهید انجام را ذیل مراحل

 .نمایید كلیك «دفاعدرخواست » كلمه رويبر: فرایند( شروع) اول مرحله -1

 

 

 

 



 .نمایید كلیك «جدید خواستدر»كلمه  روي :(جدید درخواست) دوم مرحله -2

 

نامه قابل ناین مرحله تمامي اطالعات مربوط به پایادر  :(مشخصات درخواست مشاهده) سوم مرحله -3

 مشاهده است. 

ردن كابتدا با كلیك  ، نامهپایانارسال اطالعات قسمت در   :(نامهارسال چکیده پایان)مرحله چهارم  -4

 .شودميداده نمایش    wordو نسخه الکترونیکي فایل  pdfنسخه الکترونیکي فایل  ، (+)بر روي عالمت 

ا بر روي بارگذاري نمایید و در انتهمحل این صورت در  2را به یکي از این  نامهپایانالزم است فایل چکیده 

  كلیك كنید. «اصالح»دكمه 

 

 باشد.كیلو بایت مي 250قابل بارگذاري  حداكثر حجم



 «مداد» توانید با كلیك بر رويدر این مرحله مي: (بررسي و كنترل درخواست)مرحله پنجم  -5

توانید با كلیك در صورت صحت مي ،درخواست را حذف «ضربدر»درخواست را اصالح، با كلیك بر روي 

نسبت  «عالمت پوشه»و با كلیك بر روي  ارسال درخواستبه نسبت  «یید و ارسالأتعالمت »بر روي 

 .اقدام نمایید به پیگیري درخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



براي شروع فرایند  ،استیید أتدر صورتي كه درخواست مورد  :(یید درخواستأت) مرحله ششم -6

 «لو ارسا ییدأت»كلمه  ،شودكه باز مي ايكلیك كرده و در پنجره «و ارسالیید أدكمه ت»دفاع بر روي 

 گردد.درخواست دانشجو نهایي و ارسال  تارا انتخاب نموده 

 

 

با  خدمت پیشخوان منوي از تواندمي دانشجو همواره دانشجو(: پیگیري و مشاهده) هفتم مرحله -7

استاد درخواست دانشجو ابتدا به  .درا پیگیري نمای درخواست دفاع «عالمت پوشه»كلیك بر روي 

 دانشجو ارسال براي اًسپس مجددمالي، مدیر گروه، امور، آموزش دانشکده كارشناسراهنما، سپس به 

 گردد.مي



م پس از تعیین داوران توسط مدیر محتر :(توسط دانشجو اخذ فرم نظر خواهي داوران)مرحله هشتم  -8

نسبت به  «باكس گزارش»الزم است با كلیك بر روي  به دانشجو،فرایند مجدد  ارسالگروه آموزشي و 

داوران ه ب ،با هماهنگينامه همراه با فایل پایانپرینت فرم نظرخواهي از داوران اقدام و فرم مربوطه را 

سازي جهت آماده»تواند در این مرحله كلید انشجو ميد).گرددگروه تحویل مدیر انتخابي از سوي 

 . (مایدو صفحه به صفحه ذخیره نموده و به داوران ایمیل ن pdfرا كلیك نموده و فایل را به صورت  «چاپ

 

 

 

 

 



ه خواهي از سوي داوران بپس از ارسال فرم نظر :(هماهنگي و ثبت زمان و مکان دفاع)مرحله نهم  -9

 هماهنگ نموده و در دانشکدهرا با كارشناس الزم است دانشجو  مکان و زمان دفاع خود  ،دانشکده

 .در قسمت مربوطه درج نماید ،باشدمي «اصالح كه به شکل مداد زرد رنگ»با زدن كلید  سامانه

 

با زدن دكمه  ،نمودن زمان و مکان دفاعمشخص در آخر پس از : (یید نهایيأت)مرحله دهم  -10

 .گرددكلیك  «یید و ارسالأنشان ت»برروي برگشته و  به پیشخوان خدمت «بازگشت»

 

   گیر مراحل مختلف درخواست دفاع باشد.زم است دانشجو همواره پیال توجه: 

گاهم                                                                                                                                                                                    عاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانش


