
 به نام خدا

 مراحل درخواست پیش دفاع در سامانه گلستان

وضعیت مقاالت شما به  بایدفرمایید که قبل از ارائه درخواست پیش دفاع و دفاع نهایی در سامانه گلستان دانشجوی گرامی توجه *

منظور بررسی کفایت دستاوردهای علمی برای برگزاری جلسه پیش دفاع و دفاع نهایی مشخص شود و همچنین مشخصات مربوط به 

استاد راهنما برای  توسطآدرس پست الکترونیکی  د ملی، شماره کارت بانکی واساتید خارج از دانشگاه از قبیل شماره تلفن همراه، ک

فرم مربوطه را تکمیل نمایید و درخواست شما بررسی  ،گردد تا شما بتوانید هنگام ارائه درخواست ارسالتحصیالت تکمیلی کارشناس 

 شود.

 

 مراحل زیر را دنبال کنید: ،گلستان برای بررسی و تایید مقاالت مستخرج از رساله در سامانه

 دریافت کد پنج رقمی مقاالت از استاد راهنما  -1

سههی موالههنالت دکتهه ا بهه او پههی   درمناسههت ب ردرمناسههت هههاو شمنز ههی و مهها ی پیشههانا  مههدمت  سههاما   ستاههتا  ورود بهه  -2

ب رسهی   " مهند  از سیینه  دو   اهایی کاایهت مهی   )چنا چه  ماهابم مقه رات دا شهودد و دا شهتاد   مهداد مقهاالت عاهت دفهاع            یا دفهاع  اهایی   دفاع

 1 مارد   النی استاادد  ند(.  "موالنالت دکت و ب او دفاع  اایی

 

 1 مارد   النی 



 

 2 مارد   النی  ومیل درمناست ماابم  -3

 

 

 2 مارد   النی 

دکم   دد وارد  ماید و سپس دا شجن ابتدا باید کد مقاالت را در کادر بازهنتا   أیید  . )با  یک سبی ر گ( ارسال درمناست ب او استاد راهنما -4

 را بی د. أیید 

 نا هد  مهی   سه د  کهار کنهار درمناسهت مهند       نبها اسهتاادد از شیوه   ند و دا شهجن   ه ب رسهی مقهاالت شزهاز مهی     ف شینهد   پس از ا جا  م احل فنق

بههت  ههاری  و مقههاالت در  ههنراو دا شههودد و  و  الههنی  پهههوه  دا شههودد و  اییههد دفتهه  م احههل بمههدو را د بههال کنههد.  اایتهها پههس از  اییههد  

  دفههاع مههند را در سههاما   ستاههتا   نا ههد درمناسههت پههیستاههتا   نسههر کار ههناش پهوهشههی دا شههودد  دا شههجن مههی  ههمارد  ههنرا در سههاما  

  بت کند.

 

 ارسال درخواست پیش دفاع مراحل زیر را دنبال کنید: جهت 

 

را ا تااب کنید و سپس سیین  ارسال درمناست را  "درمناست ارائ  سمینار/  میین داورا /پی  دفاع / دفاع  اایی"از پیشانا  مدمت  سیین   -1

 3  مارد  النی  .ا تااب کنید

 

 



 

 3 مارد   النی 

  ند.  در م حت  بمدو  پس از ارسال درمناست   النی  زی   شا  دادد می -2

 دهد.میطنر ا نما یک  مای    عننا  رسا   و زما   النی  را ب  و  اری   النی  در قامت مشاالات فما یت  سیاتم

و در صهنرت ماههای ت یهها  اییهه     مایههدبهه  اسهامی داورا   نعهه   با ههد و دا شهجن بایههد  مشاالههات کمیتهه  ههادو مههی  م بههنب به    قاهمت اسهها ید 

 ب  کار ناش  والیالت  ومیتی اطالع رسا ی س دد.  اسا ید

 4 مارد   النی  پس از منارد فنق  ب  روو دکم  ایجاد کتیک  ند.

 

 4 مارد   النی 



دفهاع  ههاو مهنرد  یهاز به او پهی      ر هگ  فایهل   یوهن  مشهوی  اصتی پیشهانا  مهدمت م اعمه  که دد و بها کتیهک ش      در م حت  بمدو  ب  مننو  -3

 فهه    ماههد ا جهها  اصههالحات و  اههنی  حاههاب و فهه    أییدیهه  صههوت و اصهها ت  تههایج و رعایههت مههنازین امههالق پهههوه   رسهها  مل مقههاالت   هها

را بارسههرارو هههاو دکتهه و منعههند اسههت(    قاههمت فهه    pga.iust.ac.ir)ههه  دو فهه   در سههاما    والههیالت  ومیتههی دا شههتاد بهه  شدرش   

 5 مارد   النی  .کنید

 

 می باشد.دفاع نهایی حداکثر سه ماه از روز  مربوطه، در فرمو تسویه جهت انجام اصالحات مدت زمان قانونی   توجه:

 

 

 5 مارد   النی 

 

 ند و در صنرت  ایید ایشا  ب او اسا ید مارج از دا شتاد رسا   عات  ایید ب او استاد یا اسا ید راهنما ارسال میپس از ا جا  م احل ذک   دد  

 ارسال مناهد  د.

حداقل یک هات  کارو قبل از ب سیارو روز عتا  پی  دفاع  بایدپس از  ایید ه  دو استاد مارج از دا شتاد مبنی ب  قابل دفاع بند  رسا    دا شجن 

  اری  را با داورا  دامتی هماهنگ و در هما  ف   پی  دفاع  بت  ماید  ا مجنز ب سیارو عتا  صادر س دد.

 

مشاهده گردش کار  ن سفید رنگِوتواند روال پیشرفت کار خود را در سامانه گلستان و با استفاده از آیکدانشجو در تمام مراحل می

 نماید.مالحظه 

 

http://pga.iust.ac.ir/files/pga/pages/Form/form_esalat.docx
http://pga.iust.ac.ir/files/pga/pages/Form/form_esalat.docx
http://pga.iust.ac.ir/files/pga/pdf/Form/form_taahhod_tasvieh.pdf
http://pga.iust.ac.ir/files/pga/pdf/Form/form_taahhod_tasvieh.pdf

