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 کاربرگ ها موجود می باشد.≤کارشناسی ارشد≤قسمت امور آموزشی   che-p.semnan.ac.irکلیه کاربرگهای مورد نیاز دانشجویان در سایت دانشکده به نشانی  یادآوری : (1
  واحد 14 حداکثر و واحد 8 حداقل( 2
 .، توسط دانشگاه حذف ترم می شود)باستثنای مرحله ای که دانشجو فقط واحد پایان نامه دارد( واحد کمتر   8 اخذ( 3

 دانشجو اقدام ردیف

 دانشگاهم درنا ثبت 1

مراجعه به سامانه گلستان در موعد مقرر و تحویل 

حضوری مدارک به دفتر تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده 

 انتخاب  واحد 2

اجعه به سامانه گلستان و دریافت لیست مر-1

 واحدهای انتخابی دانشکده و برنامه هفتگی

 گلستان 77گزارش 

مراجعه به سامانه دانشکده و دریافت سرفصل و -2

  کاربرگ اقدامات دانشجو

 دانشجو اقدام ردیف

  انتخاب واحد  1
مراجعه به سامانه گلستان در موعد مقرر و انتخاب واحد و 

 (3و2)بررسی مجدد دروس در بازه حذف و اضافه

  انتخاب استاد راهنما 2

مراجعه به اساتید و هماهنگی با استاد مربوطه و تکمیل 

1-کاربرگ( الف

  )ورودی مهر تا آخر اردیبهشت سال بعد( 

 سال بعد(مهر)ورودی بهمن تا آخر 

3 

 تعیین موضوع  سمینار

 ورودی مهر:

تا پایان شهریور سال بعد       

ورودی بهمن :

 تا پایان بهمن  سال بعد

)تعیین موضوع سمینار( از  2-اخذ کاربرگ الف -1

سامانه دانشکده 

 هماهنگی با استاد راهنما برای تعیین موضوع  -2

به تحصیالت تکمیلی  2-تحویل کاربرگ تکمیل شده الف -3

  دانشکده 

4 

تعیین موضوع پایان نامه 

 )پروپزال(

  ورودی مهر:

 تا پایان شهریور سال بعد 

 ورودی بهمن :      

 تا پایان دی سال بعد  

 از سامانه دانشکده  3-اخذ کاربرگ الف-1

به انضمام مدارک استاد راهنمای  3-تحویل کاربرگ الف-2

دوم و مشاورخارج از دانشگاه تا زمان تعیین شده )در صورت 

  (نیاز به استاد راهنمای دوم و مشاور
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 دانشجو اقدام ردیف

  انتخاب واحد 1

انتخاب واحد پایان نامه و سمینار و واحدهای باقی مانده در 

 سامانه گلستان 

  

2 

تصویب 

موضوع  

  پایان نامه 

 

  سمینار ارائه 3

 

 مهلت ارائه سمینار  

اخذ در نیمسال اول) مهر( : دفاع تا پایان فروردین 

 سال آینده 

 اخذ در نیمسال دوم )بهمن( : دفاع تا پایان آبان سال آینده 

آماده سازی فرمت سمینار مطابق با مصوبه ت ت -1

 دانشکده

 ()مراجعه به سایت دانشکده 

اخذ و تحویل کاربرگ درخواست ارائه -2

 ( ده روز قبل از ارائه  1/4-سمینار)الف

 و الف4آماده سازی)اخذ و تایپ(کاربرگ الف -3

 و تحویل آن به استاد راهنما در روز ارائه 5

  

 دانشجو اقدام ردیف

  ثبت واحد پایان نامه در سامانه گلستان  انتخاب واحد 1

  دریافت مجوز دفاع 2

درخواست دفاع  ≤مراجعه به سایت گلستان قسمت پیشخوان خدمت -1

و بارگذاری فایل پایان نامه 

 پیگیری گردش کار و اطالع از صدورمجوز دفاع -2

 سال تحصیلی تا سی بهمن   دفاع در نیمسال اول

  تا سی شهریور سال تحصیلی  دفاع در نیمسال دوم

  برگزاری جلسه دفاع 3

  
 هماهنگی با اساتید راهنما و داور -1

 اعالم زمان و مکان دفاع به ت ت دانشکده

  ارسال نمره پایان نامه   4
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 دانشجو اقدام ردیف

  ثبت واحد پایان نامه در سامانه گلستان  انتخاب واحد 1

 دانشجو اقدام ردیف

1 
 ونیسیدرخواست کم

 موارد خاص

درخواست در سامانه گلستان بخش 

کمسیون موارد خاص جهت مجوز ترم هفتم 

 قبل از شروع ترم 

در صورت موافقت کمیسیون قبل از -1

حذف و اضافه ترم دانشجو می تواند پایان 

 نامه را اخذ کند .

در صورت موافقت کمسیون بعداز حذف و -2

اضافه دانشجو باید در پیشخوان خدمت 

 دانشجو اقدام ردیف است انتخاب واحد بدهد.درخو

 گلستان سامانه در نامه پایان واحد ثبت واحد انتخاب 1



 پایان نامه کارشناسی ارشد بعد از دفاعفهرست اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه نمایید.که در قسمت فوقانی آن به راهنمای هر قسمت  "در انجام مراحل سایت گلستان حتمایادآوری : 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده

 دانشجو اقدام ردیف

1 
مراحل بعد از دفاع 

 پایان نامه

 ( انجام اصالحات مورد نیاز داوران در جلسه دفاع و تحویل آن به استاد راهنما 1

 ( اخذ صورتجلسه ارزیابی نهایی پایان نامه از ت ت دانشکده 2

 پایان نامه  PDF(قرار دادن کاربرگ صورتجلسه و اصالت پژوهشی در فایل ورد و 3

 در سایت گلستان قسمت درخواست دفاع pdfشده پایان نامه به صورت ورد و  ( بارگذاری فایل اصالح4

 و ثبت در درخواست دفاع جهت کتابخانه( بارگذاری متن پایان نامه در سایت ایرانداک و اخذ کد رهگیری 5

 پیشخوان خدمت ≤( درخواست تسویه حساب در سایت گلستان 6

 ( ارائه کارت دانشجویی و کارت حضور جهت ابطال کارت ها به ت ت دانشکده 7

 جهت اطالع از بدهی ها و اقدامات الزم   522( مراجعه به سایت گلستان بعداز ابطال کارت دانشجویی ورویت گزارش  8

 مراجعه بعدی به ت ت دانشگاه و تحویل گواهینامه موقت قسمت اطالعات جامع دانشجو کادر یادداشت جهت اطالع ازتاریخ  ≤(مراجعه به سایت گلستان 9

  


