
 «درخواست تصویب موضوع پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد»

 آدرسبه   رانداکیآن را در سامانه ا دیبا ،کرد ییخود نها یبا استاد راهنما وستینامه پروپوزال را در قالب فرم پ انیپا یپژوهش شنهادیدانشجو پ نکهیاز ا پس

https://sabt.irandoc.ac.ir پژوهش  نهیشیپ یگواه لیشده را به همراه مستندات الزم از قب ییسپس پروپوزال نها .دینما افتیدر یریثبت و کد رهگ

 یرا برا رینامه مراحل ز انیبدهد و پس از انتخاب واحد پا لیتحو یگروه آموزش ریگروه به مد یدر شوراب یتصو ینموده برا افتیداک دررانیا تیکه از سا

 .موضوع پروپوزال در سامانه گلستان انجام دهد بیثبت درخواست تصو

 :دانشجو-1

 تصویب موضوع پروپوزالت درخواس ،یو پژوهش یآموزش یها تیفعال اساتیدموضوع و  بیدرخواست تصو ،خدمت شخوانیپ ،به سامانه گلستان مراجعه -

 .(نامه را انتخاب واحد کرده باشد انیدرس پا دیدانشجو با)شود  کلیک

 -نیو الت یفارسج چکیده در -نیو الت ینامه فارس انیادرج عنوان پ -نفر ۴راهنما و مشاور حداکثر  دیمشخصات اسات لیتکم -تیمشخصات فعال لیتکم  -

 یینها لیفا یبارگذار -مشخص شود یسازمان متقاض دینامه تقاضا محور است با انیاگر پا -پژوهش نهیشیپ یگواه یبارگذار -رانداکیا یریدرج کد رهگ

  .PDFو  Wordپروپوزال در قالب 

 :استاد راهنما -٢

 .با ذکر علت دییعدم تا /دییتا -راهنما و مشاور دیدرج درصد مشارکت اسات -شده یپروپوزال بارگذار یبررس -

 :یموزشآگروه  ریمد -٣

 یبارگذار -پژوهش نهیشیپ یگواه یبررس -راهنما و مشاور دیمشارکت اساتصد و در تیو ظرف طیشرا یبررس، دانشجو یلیتحص تیوضع یبررس -

 .با ذکر علت دییعدم تا /دییتا . گروه بیتصو خیدرج تار -پروپوزال در گروه بیبر تصو یصورتجلسه گروه مبن

 :دانشکده یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش -4

 .با ذکر علت به مدیر گروه دییعدم تا /دییتا .مراحل قبل یبررس  -

 :دانشکده یلیتکم التیکارشناس تحص -5

تایید در سامانه ایرانداک و تایید در پیشخوان خدمت/عدم تایید و ارجاع به دانشجو با ذکر رهگیری ایرانداک،  بررسی عنوان پروپوزال تصویب شده و کد -

 علت                   

 پژوهش  نهیشیپ یگواه یبررس ،راهنما و مشاور دیو درصد مشارکت اسات تیو ظرف طیشرا یبررس ،دانشجو یلیتحص تیوضع یبررس -

 یبارگذار ،دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا بیتصو خیدرج تار ،پروپوزال بیتصو یدانشکده برا یلیتکم التیتحص یقرار دادن در دستور کار شورا -

 .گروه با ذکر علت ریبه مد دییعدم تا /دییتا .دانشکده یلیتکم التیتحص یصورتجلسه شورا

 :دانشکده یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش -6

 .گروه با ذکر علت ریمد به دییعدم تا /دییدانشکده تا یلیتکم التیتحص یپروپوزال در شورا بیصورت تصو در

 :دانشگاه یلیتکم التیکارشناس تحص -7

مستندات مربوط به  ،راهنما و مشاور دیو درصد مشارکت اسات تیو ظرف طیشرا ،دانشجو یلیتحص تیوضع)و ضوابط مربوطه  طیشرا هیکل یبررس -

 .به معاون دانشکده با ذکر علت دییعدم تا  /و خاتمه درخواست نامه انیپا دییتا و ....( پژوهش نهیشیپ یگواه ،پروپوزال

https://sabt.irandoc.ac.ir/

