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  ّذف

ّبی ًبهِهغبثك همطضات ٍ ضیَُتصَیت پیطٌْبزیِ ٍ ثجت آى زض سیستن گلستبى اظ تسٍیي ایي زستَضالؼول آضٌبیی ثب فطایٌس ّسف 

طا هی گطزز. زض ضاستبی اجطای اج 24/8/1400 ت تىویلی زاًطگبُ هَضخالاست وِ ثط اسبس صَضتجلسِ ضَضای تحصی ت تىویلیالتحصی

طجَیبى زاً (ّبپطٍپَظال) ّبٍُ ثط ثجت ٍ ثبضگصاضی فبیل توبم هتي پیطٌْبزیِاللبًَى پیطگیطی ٍ همبثلِ ثب تملت زض تْیِ آثبض ػلوی، ػ

ّبی ای پیطٌْبزیِثبیستی اصبلت هحتَ (ایطاًسان) ػبت ایطاىالػبتی پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍضی اعالّبی اعت تىویلی زض سبهبًِالتحصی

 .ت تىویلی ّوبًٌسجَیی ٍ گعاضش پبیبًی آًْب، پیص اظ تصَیت ثطضسی ضًَسالهمبعغ تحصی
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 ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی /رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِهزاحل تصَیت پ الف(

 

  زض سیستن گلستبى تصَیتتْیِ هتي پیطٌْبزیِ ٍ زضذَاست : ـ داًطج1َ

 ُزاًطگب سبیتلبثل زستطسی اظ  ت تىویلی زاًطگبُاللبلت اضائِ ضسُ اظ هسیطیت تحصیآذطیي ثطاثط  یطٌْبزیِتْیِ هتي پ -1-1

 استبز ضاٌّوبتبییس  ٍ ثِ استبز ضاٌّوب جْت ثطضسی یطٌْبزیِپحَیل فبیل ت -1-2

ثجت ؛ زضذَاست تصَیت هَضَع ٍ اسبتیس فؼبلیتْبی آهَظضی پژٍّطی - پیطرَاى ذسهت : ثرصسیستن گلستبى هطاجؼِ ثِ -1-3

ًبهِ / ضسبلِ، تمبضب  ، ظهیٌِ ػلوی، ًَع پبیبىػسم ثجت ًبم استبزاى ضاٌّوبی زٍم ٍ هطبٍض)ثجت ًبم استبز ضاٌّوبی اٍل، اعالػبت هَضز ًیبظ 

  ٍ تبییس زضذَاست )هغبثك ثب ضَاثظ(  پیطٌْبزیِ wordفبیل )ثبضگصاضی( ضویوِ وطزى  ٍ هحَض ثَزى ٍ...(

ثطای زاًطجَ استبز ضاٌّوبی اٍل تؼطیف ضسُ ٍ ثجت ًبم ٍی العاهی است.  ًبهِ تحصیالت تىویلی صطفبً س ضیَُزض ایي هطحلِ ثط اسبًىتِ: 

 گطزز. هی زض صَضت لعٍم، ًبم استبز ضاٌّوبی زٍم / استبزاى هطبٍض ثؼس اظ تصَیت زض ضَضای ثرص / گطٍُ / زاًطىسُ ثجت

 

  زض سیستن گلستبىپیطٌْبزیِ ثبضگصاضی ضسُ  wordفبیل اعالػبت ثجت ضسُ ٍ ثطضسی صحت : استبد راٌّوب ـ2

ًبهِ  ، ظهیٌِ ػلوی، ًَع پبیبىضاٌّوبی زٍم ٍ هطبٍض اىػسم ثجت ًبم استبزاعالػبت ثجت ضسُ )ثجت ًبم استبز ضاٌّوبی اٍل، ثطضسی صحت  

پیطٌْبزیِ ثبضگصاضی ضسُ زض سیستن گلستبى تَسظ استبز ضاٌّوبی اٍل ٍ  wordفبیل / ضسبلِ، تمبضب هحَض ثَزى ٍ...( ٍ ّوچٌیي 

 ایطبى «ػسم تبییس»یب  «تبییس»

 

  اًجبم ّوبًٌسجَیی: کبرضٌبس ّوبًٌذجَیی داًطکذُ / گزٍُ هستقل ـ3

 ثبض اٍلّوبًٌسجَیی ثطای  -1-3

پیَست ضسُ تَسظ  wordهستمل، پس اظ وٌتطل گطزش وبض زض گلستبى، هتي فبیل  وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی زاًطىسُ / گطٍُ

ضا ثصَضت ػىس زض فبیل زاًطجَ )هىبى هٌبست( ثبضگصاضی ٍ )گعاضش( زاًطجَ ضا وپی ٍ زض سبهبًِ ّوبًٌسجَیی الصبق ٍ ًتیجِ 

 ًوبیس.  تبییس / ػسم تبییس هیتَضیحبت( )ثب شوط زضصس ّوبًٌسی زض زضذَاست ضا 
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زضصس ثبضس، زضذَاست زاًطجَ تبییس ٍ ثِ وبضتبثل استبز ضاٌّوب )اٍل( جْت عی  30* زض صَضتی وِ ًتیجِ ّوبًٌسجَیی ووتط اظ 

 ضَز.  هطاحل ثؼسی اضجبع هی

تَسظ  فبیل پیطٌْبزیٍِ جْت اصالح زضصس ثبضس، زضذَاست زاًطجَ ػسم تبییس  30* زض صَضتی وِ ًتیجِ ّوبًٌسجَیی ثیطتط اظ 

 گطزز.  زاًطجَ، ثِ وبضتبثل استبز ضاٌّوب )اٍل( جْت اصالح یب ػَزت ثِ زاًطجَ ثطهی

 

 ّوبًٌسجَیی ثطای ثبض زٍم ثِ ثؼس -2-3

ثجت تؼساز زفؼبت ٍ ضَز )ثب وٌتطل گطزش وبض زض گلستبى(  زض صَضتی وِ ّوبًٌسجَیی ثطای ثبض زٍم ثِ ثؼس اًجبم هی *

 ًوبیس.   زضذَاست ضا ثطای پطزاذت ّعیٌِ ّوبًٌسجَیی ثِ زاًطجَ اضسبل هیّوبًٌسجَیی زض وبزض هطثَط، 

 پطزاذت ّعیٌِ ّوبًٌسجَیی ثبض زٍم ثِ ثؼس: داًطجَ -1-2-3

 ٍ سپس تبییس زضذَاست پطزاذت ّعیٌِ هصَةضَز زاًطجَ هلعم ثِ  زض صَضتی وِ ّوبًٌسجَیی ثطای ثبض زٍم ثِ ثؼس اًجبم هی

 است. 

 ّوبًٌذجَیی داًطکذُ / گزٍُ هستقل کبرضٌبس -2-2-3

 یبثس. اًجبم ٍ ازاهِ هی -1-3ثؼس اظ پطزاذت ّعیٌِ تَسظ زاًطجَ فطآیٌس ّوبًٌسجَیی هغبثك  ثرص 

 تبییس / ػسم تبییس زضذَاست: ـ استبد راٌّوب )اٍل(4

تبییس  ،زضصس، زضذَاست 30وٌس. زض صَضت ّوبًٌسی ووتط اظ  ّوبًٌسجَیی ضا هطبّسُ هیزض ایي هطحلِ استبز ضاٌّوب )اٍل( ًتیجِ 

زضصس گعیٌِ  30ضَز؛ زض صَضت ّوبًٌسی ثیص اظ  اضسبل هی ٍ ثطای عطح زض ضَضای ثرص / گطٍُ ثِ ضئیس ثرص / هسیطگطٍُضَز  هی

ثطاسبس  فبیل پیطٌْبزیِطحلِ زاًطجَ هلعم ثِ اصالح گطزز. زض ایي ه ػسم تبییس زض سیستن اًتربة ٍ ًتیجِ ثِ زاًطجَ اضجبع هی

 است.  1گعاضش ّوبًٌسجَیی ثب ًظبضت استبز ضاٌّوب ٍ ازاهِ ضًٍس اظ هطحلِ 

 

  عطح زضذَاست تصَیت پیطٌْبزیِ زض ضَضای ثرص / گطٍُ: هطبٍر پزدیس آسادی /رئیس ثخص/ هذیزگزٍُ ـ5

ضا ّوطاُ ثب گعاضش زضذَاست تأییس ضسُ تَسظ استبز ضاٌّوب  آظازیهطبٍض پطزیس  /ُزض ایي هطحلِ ضئیس ثرص/ هسیط گطٍ

ًوبیس. زض صَضت تصَیت پیطٌْبزیِ  هغطح هی/گطٍُ ثرصزض ضَضای  هطثَط ثِ تمبضبهحَض ثَزى پیطٌْبزیِ ّوبًٌسجَیی ٍ هستٌسات
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زض فبیل زاًطجَ زض سیستن  ٍجَز( ٍ ًبم استبزاى ضاٌّوبی زٍم ٍ هطبٍض )زض صَضت ُ تبضید جلسِ ثرص / گطٍُزض ضَضای ثرص / گطٍ

 . ضَز صَضت ػسم تبییس هیٍ زض غیطایيتبییس  ،گلستبى ثجت ٍ زضذَاست

زض ضا  اظ پیطٌْبزیِ فبعز، اهَض هطثَط ثِ ثطگعاضی جلسِ پس اظ تبییس ضَضای ثرص/گطٍُثبیستی  زاًطجَیبى زوتطی: هْن ًىتِ

 گطزز.ٍ صَضتجلسِ هطثَط تىویل ٍ تبییس هی هطثَط اًجبم زٌّس ضَاثظهغبثك ثب حضَض ّیبت زاٍضاى ٍ 

عطح زضذَاست تصَیت پیطٌْبزیِ زض  :/رئیس پزدیس آسادیهعبٍى آهَسضی داًطکذُ/هذیز گزٍُ هستقل ـ6

 ضَضای گطٍُ هستمل / زاًطىسُ

ثبضگصاضی ضسُ زض گلستبى  پیطٌْبزیِپس اظ هطبّسُ فبیل  ضئیس پطزیس آظازی /زض ایي هطحلِ هؼبٍى زاًطىسُ/ هسیط گطٍُ هستمل

زض  ،(صَضتجلسِ زفبع اظ پیطٌْبزیِ ضسبلِ زوتطیتصَیط تبییس ضسُ وبضثطي  ثِ ّوطاُ) زضذَاست زاًطجَ ضا ،ٍ ًتیجِ ّوبًٌسجَیی

ًبم  ٍتبضید جلسِ ًوبیس. زض صَضت تصَیت پیطٌْبزیِ زض ضَضای زاًطىسُ / گطٍُ هستمل  ضَضای زاًطىسُ / گطٍُ هستمل هغطح هی

ٍ زض  تبییس ،ثجت ٍ زضذَاستزض سیستن گلستبى زض فبیل زاًطجَ استبزاى ضاٌّوبی زٍم ٍ هطبٍض )زض صَضت تغییط زض زاًطىسُ( 

 ضَز.  تبییس هیصَضت ػسمغیطایي

 

ٍ  pdfضویوِ ًوَزى فبیل زضج اعالػبت ّوبًٌسجَیی زض فبیل، اذص اهضبء، فبیل پیطٌْبزیِ،  ًْبیی اصالح: داًطجَ -7

 زان ایطاىزض سبهبًِ ثجت 

  زضج اعالػبت ّوبًٌسجَیی زض فبیلٍ  ّباذص اهضبء ،ثرص / گطٍُ / زاًطىسُضَضاّبی اػوبل اصالحبت هطرص ضسُ تَسظ  -7-1

 زان()ایطاى پطتبل سبهبًِ پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍضی اعالػبت ایطاىزض ثجت اعالػبت پیطٌْبزیِ  -7-2

زض زان( )ایطاىٍ زضج وس ضّگیطی )صفحِ اٍل تىویل ٍ تبییس ضسُ( ًْبیی زض سیستن گلستبى  pdfضویوِ ًوَزى فبیل  -7-3

 هحل هطرص ضسُ

هطاجؼِ زاًطجَ ثِ وبضضٌبس تحصیالت تىویلی ثِ ّوطاُ ًسرِ فیعیىی ًْبیی پیطٌْبزیِ ٍ پیگیطی اًجبم هطاحل پیطرَاى  -7-4

 تب پبیبى گطزش وبض )تبییس وبضضٌبس(

پس اس تصَیت ٍ تبئیذ پیطٌْبدیِ )اهضبء هزحلِ آخز( ٍ ثزگشاری جلسِ دفبع اس پیطٌْبدیِ )ثزای داًطجَی  ثالفبصلِداًطجَ ثبیستی ًىتِ: 

 پیطٌْبدیِرا در سبهبًِ ایزاًذاک ثجت، اعالعبت را در ًسخِ فیشیکی کبرثزگ درج ٍ صفحِ اٍل  پیطٌْبدیِ دکتزی(، کبرثزگ تکویل ٍ تبییذ ضذُ

بییذ ضذُ( را در سیستن گلستبى ثبرگذاری ًوبیذ ٍ در ًْبیت اصل پیطٌْبدیِ تکویل ٍ تأییذ ضذُ را ثِ ّوزاُ گَاّی ثجت پیطٌْبدیِ )تکویل ٍ ت
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. )عذم ثجت تحَیل دّذ ادارُ آهَسش داًطکذُ هستقل/ پزدیس در ایزاًذاک ٍ گشارش ّوبًٌذجَیی جْت درج ٍ ثبرگذاری در پزًٍذُ تحصیلی ثِ

 ضَد(.َرتجلسِ دفبع )داًطجَی دکتزی(  در سیستن گلستبى ثِ هٌشلِ عذم تصَیت است ٍ هغبثق ثب ضَاثظ اقذام هیایي کبرثزگ ٍ ص

 

  ضسُ ٍ ثبضگصاضی ضسُ تَسظ زاًطجَ، تىویل ٍ اهضب اصالح  pdf تبییس صحت فبیل: ی اٍلاستبد راٌّوب -8

 ٍ تبییس زضذَاست زاًطجَ ثطضسی : ـ کبرضٌبس تحصیالت تکویلی پزدیس / داًطکذُ هستقل9

 ضسُ ثِ صَضت فیعیىی تَسظ زاًطجَ ًْبیی ثبضگصاضی ضسُ ٍ تغجیك ثب فبیل اضائِ pdf ًسرِثطضسی  -9-1

 تبییس زضذَاست زاًطجَ ٍ اتوبم فطآیٌس -9-2

  اذص ًوَزُ ثبضس. زض ًیوسبل هطتجظ )ثب ضػبیت ضَاثظ( ًبهِ / ضسبلِ ضا ثطای تأییس وبضضٌبس، الظم است زاًطجَ زضس پبیبىًىتِ: 
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  ( هقزرات هزثَط ثِ ّوبًٌذجَیی پیطٌْبدیِة
 

ِ )پزٍپَسال( اصالت هحتَای آى را کِ یداًطجَی هقاطع تحصیالت تکویلی داًطگاُ یشد هَظف است پیص اس تصَیة پیطٌْاد -1

 تاییذ پیطٌْادیِ در ضَرای هجَس ّزگًَِ صذٍر ضَد تزرسی ًوایذ.تَسط کارضٌاس ّواًٌذجَیی در ساهاًِ ّواًٌذجَ اًجام هی

 .است ّواًٌذجَ ییذیِتأ ارائِ تِ داًطکذُ/گزٍُ هستقل ٍ ثثت در سیستن گلستاى هٌَط تخص/گزٍُ ٍ ضَرای

هطاتق تا دستَرالعول( را در سیستن گلستاى تارگذاری تا کارضٌاس ّواًٌذجَیی پیطٌْادیِ ) wordداًطجَ هَظف است فایل  -2

 تا پیص اس هٌاتع ٍ هزاجع، در ساهاًِ ّواًٌذجَیی ٍارد کٌذ. اتتذاداًطکذُ/گزٍُ هستقل هتي هذکَر را اس 

 هطاٍر، استاد راٌّوا، استاد ،پیطٌْادیِ عٌَاىت ٍ عثارات: کلوا زییتکارگ اس ،یاضاف ّایتهطاتْ اس زییجلَگ جْتًکتِ هْن: 

  .گزدد خَدداری word، جذاٍل ٍ ًوَدارّا در فایل هزاجع ٍ هٌاتع

 تیطتز ّواًٌذجَیی ًتیجِ کِصَرتی در ٍ ضَدهی تعییي درصذ 30داًطجَ  ِیتزای ثثت پیطٌْاد ّواًٌذجَیی قثَل قاتل درصذ -3

 پس است تذیْی ًوایذ. رفع را ّواًٌذی ٍ تصحیح را ِیراٌّوا پیطٌْاد استاد راٌّوایی تحت است هَظف داًطجَ درصذ تاضذ 30اس 

تا پیگیزی داًطجَ  )هٌَط تِ پزداخت ّشیٌِ تَسط داًطجَ( کارضٌاس ّواًٌذجَیی تَسط ّواًٌذجَیی هجذداً ّواًٌذی تایذ رفع اس

 .طی ضَداستاد راٌّوا تحَیل تا هزاتة تعذی  تِ ّواًٌذجَیی گشارش ٍ )در سیستن گلستاى( اًجام

 درصذ یا تیطتز تاضذ. 5ثایذ ً هٌثع ّز اس پیطٌْادیِ یّواًٌذ درصذ: 1ًکتِ 

 در اختیار استاد راٌّوا قزار گیزد. تایذ جَییاًٌذوّیات جشئ فایل اس ًسخِ یك: 2ًکتِ 

تعذی تِ عْذُ داًطجَ ّای تَاًذ تِ دفعات اًجام ضَد کِ ّشیٌِ هزتثِ اٍل تا داًطگاُ ٍ ّشیٌِ )هصَب( هزتثٌِذجَیی هیّواً -4

 است کِ تایستی اس طزیق درگاُ هزتَط در سیستن گلستاى پزداخت ضَد.

ساعت )کاری( هوکي است تِ طَل تیٌجاهذ ٍ تٌاتزایي داًطجَیاى هتقاضی تایستی اس قثل  22فزایٌذ ّواًٌذجَیی در ساهاًِ تا  -5

 وا درخَاست خَد را در سیستن گلستاى ثثت کٌٌذ.)قثل اس تزگشاری جلسِ ضَرای تخص/گزٍُ( پس اس تاییذ استاد راٌّ

 

 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  9صفحِ: 
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 در سیستن آهَسضی گلستبى« درخَاست ٍ ثجت پیطٌْبدیِ هصَة»( راٌّوبی فزآیٌذ ج

 زاًطجَ ثجت اعالػبت پیطٌْبزیِ تَسظ داًطجَ: -1

 
 

 

 
 

  

2 

3 

1
6



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  10صفحِ: 
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 تَسظ داًطجَتکویل اعالعبت هَرد ًیبس 

ذَز ضا زض آى ٍاضز ًوبییس.  پیطٌْبزیِػبت هطثَط ثِ الای جسیس ایجبز ذَاّس ضس وِ ثبیستی اعپٌجطُگعیٌِ زضذَاست جسیس ثب اجطای 

 اعالػبت ضبهل هَاضز ظیط است:

 ـ ضوبضُ زضس تؼطیف ضسُ زض سطفصل1

 ، ػلَم اًسبًی، ...( ظهیٌِ ػلوی )فٌی هٌْسسی  ـ2  

 (عجك ًظط استبز ضاٌّوبٍ  ًبهِتَجِ ثِ هبّیت پبیبىػولی یب تئَضی ثب )ًبهِ ًَع پبیبىـ 3

 )ثٌیبزی، وبضثطزی...( ًَع تحمیكـ 4

 ػٌَاى فبضسیـ 5

 ػٌَاى التیي -6

 س.ٌثبض یطٌْبزیِػٌبٍیي هصوَض زض ًسرِ فیعیىی پثبیس زلیمب هغبثك ثب  ِفبضسی ٍ اًگلیسی پیطٌْبزی یيٍبػٌاظ جولِ  6الی  3هَاضز  *

 

  ضاٌّوب استبز -7

 زض ایي هطحلِ صطفبً ثبیس ًبم استبز ضاٌّوبی اٍل ٍاضز ضَز.  *

م استبز هطثَط ضا ثطای ثجت ضوبضُ استبزی الظم است ثرطی اظ ًبم ذبًَازگی استبز ٍاضز ضسُ ٍ ثب ولیه ثط ضٍی ػالهت سَال، ًب *

 .اًتربة ًوبییس

 پیطٌْبزیِ  wordاضسبل فبیل  -8

اظ ثجت تبضید تصَیت گطٍُ / زاًطىسُ ٍ  )زض ایي هطحلِ( َضای ثرص / گطٍُ / زاًطىسُثب تَجِ ثِ ػسم تصَیت پیطٌْبزیِ زض ض *

 ذَززاضی فطهبییس. ٍ ّوچٌیي زیگط ثرص ّب زض ایي هطحلِ تحصیالت تىویلی 

 

 ًبهِ / ضسبلِ، اعالػبت هطثَط ٍاضز ضَز.  زض صَضت تمبضب هحَض ثَزى پبیبى -9

 

 ًتربة گعیٌِ اصالحا -10

 

 

 

 

 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  11صفحِ: 
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پیَست ًوَزى فبیل  صطفبْ

word   ِپیطٌْبزی 

تکویل اعالعبت ثخطْبی 

 هطخص ضذُ

ًبهِ / ضسبلِ، زض صَضت تمبضب هحَض ثَزى پبیبى

 اعالػبت ایي ثرص ثبیس تىویل ضَز. 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  12صفحِ: 
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 تَسظ داًطجَ درخَاست تأییذ

 

 

 

 

 

 

  

تبییس زضذَاست 

 تَسظ زاًطجَ



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  13صفحِ: 
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 استبد راٌّوبـ 2

  پیطٌْبزیِ ثبضگصاضی ضسُ word فبیل ثطضسی صحت اعالػبت ثجت ضسُ ٍ  الف(

 

 
 

  

 wordهطبّسُ فبیل 

 پیطٌْبزیِ 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  14صفحِ: 
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 تبییذ یب عذم تبییذ درخَاستاستبد راٌّوب: ة( 

 

  

 ٍیطایص /هطبّسُ

اعالػبت ثجت ضسُ 

اًتربة گعیٌِ تبییس / 

 ػسم تبییس 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  15صفحِ: 
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 اًجبم ّوبًٌسجَیی ّوبًٌذجَیی داًطکذُ / گزٍُ هستقل:ـ کبرضٌبس 3
 

 ( ّوبًٌسجَیی ثطای ثبض اٍل:1-3

 

 

 

 

 

  

ثطضسی تؼساز زفؼبت زضذَاست 

گطزش وبضّوبًٌسجَیی ثب هطبّسُ   

زض ضًٍس گطزش وبض، ػسم تبییس 

وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی ٍجَز ًساضز 

  .پس لجال ّوبًٌسجَیی ًطسُ است



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  16صفحِ: 
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 ّوبًٌسجَییوبضضٌبس 

 

 

 

 

ولیه ثط ضٍی گعیٌِ هطبّسُ جعئیبت 

 جْت هطبّسُ فبیل پیطٌْبزیِ 

  پیطٌْبزیِ word*هطبّسُ فبیل  

 *وپی ٍ الصبق ػٌَاى ٍ هتي فبیل زض سبهبًِ ّوبًٌسجَیی

* زضج هطرصبت زاًطجَ ضبهل ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ٍ 

سبهبًِ زض  ایویل زاًطجٍَ ضوبضُ زاًطجَیی / وس هلی 

 ّوبًٌسجَیی

*زضیبفت ًتیجِ ّوبًٌسجَیی اظ سبهبًِ ٍ تجسیل آى ثِ 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  17صفحِ: 
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 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

 

 

ثبضگصاضی فبیل ػىس ًتیجِ 

 ّوبًٌسجَیی ثب اًتربة گعیٌِ اضسبل

اًتربة گعیٌِ پطزاظش جْت ثبضگصاضی 

 فبیل ػىس ًتیجِ ّوبًٌسجَیی 

 ایجبزـ اًتربة گعیٌِ 1

 « اًتربة فبیل»ـ ولیه ثط ضٍی گعیٌِ 2

 ـ اػوبل تغییطات3



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  18صفحِ: 

 

18 

 

 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

  

  زضصس، تبییس زضذَاست 30ووتط اظ *ّوبًٌسی 

  زضصس، ػسم تبییس زضذَاست 30ثیطتط اظ *ّوبًٌسی 

تبییس  ػسم تبییس  



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  19صفحِ: 
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 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

  

/ اًتربة گعیٌِ  زضصس 30ّوبًٌسی ووتط اظ 

/ اضسبل ثِ استبز ضاٌّوب جْت هطبّسُ  تبییس

 ًتیجِ ّوبًٌسجَیی



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  20صفحِ: 
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 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

 

  

 زضصس 30ثیطتط اظ  ّوبًٌسی

ٍ  اضسبل ثِ استبز ضاٌّوب جْت اصالح فبیل  ػسم تبییس* اًتربة گعیٌِ 

ّوبًٌسی ثیطتط  اظ زلیل ػسم تبییس شوط ضَز:  ؛تَسظ زاًطجَ پیطٌْبزیِ

 )زضج ضَز( زضصس 30

*استبز ضاٌّوب: ػسم تبییس زضذَاست زفبع تَسظ استبز ضاٌّوب ٍ ثبظگطت ثِ 

 پیطٌْبزیِوبضتبثل زاًطجَ جْت اصالح فبیل 

 پیطٌْبزیِ ٍ تبییس زضذَاست *زاًطجَ: اصالح فبیل 

اصالح ضسُ ٍ تبییس  پیطٌْبزیِفبیل  ٍیطایص / *استبز ضاٌّوب: هطبّسُ

 )اضجبع ثِ وبضضٌبس( یب ػسم تبییس )اضجبع ثِ زاًطجَ( 

 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  21صفحِ: 
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 :زٍم ثِ ثؼس( ّوبًٌسجَیی ثطای ثبض 2-3

 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

 

  

تؼساز زفؼبت زضذَاست ثطضسی 

 ّوبًٌسجَیی ثب هطبّسُ گطزش وبض

ػسم تبییس وبضضٌبس زض ضًٍس گطزش وبض، 

ٍجَز زاضز پس  ّوبًٌسجَیی

است.  ثبض زٍم یب ثیطتطّوبًٌسجَیی ثطای 
  



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  22صفحِ: 
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 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

 

 

 

 

 اًتربة گعیٌِ 

«تؼساز ّوبًٌسجَیی»  

ٍ  ثجت تؼساز زفؼبت ّوبًٌسجَیی

 ولیه ثط ضٍی گعیٌِ اصالح 

«تؼساز ّوبًٌسجَیی»  



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  23صفحِ: 
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 وبضضٌبس ّوبًٌسجَیی

 

 

  

 کلیك تز رٍی گشیٌِ تاییذ ٍ ارجاع

درخَاست تِ داًطجَ تا اًتخاب گشیٌِ 

جْت  «پزداخت ّشیٌِ ّواًٌذجَیی»

تَسط داًطجَ ّشیٌِپزداخت   



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  24صفحِ: 
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  (ثِ ثعذ )ثزای ثبر دٍم پطزاذت ّعیٌِ هصَة ّوبًٌسجَییداًطجَ:  -1-3

 

 

 

پزداخت ّشیٌِ هصَب ّواًٌذجَیی 

 تزای تار دٍم تِ تعذ تَسط داًطجَ 

پزداخت ّشیٌِ هصَب ّواًٌذجَیی 

تا تَسط داًطجَ تزای تار دٍم تِ تعذ 

 اًتخاب گشیٌِ پزداخت ّشیٌِ



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  25صفحِ: 
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زاًطجَ

 
 

 

 ّوبًٌذجَیی / داًطکذُ گزٍُ هستقلکبرضٌبس اداهِ فزایٌذ تَسظ زداخت ّشیٌِ؛ پثعذ اس  -2-3

 (3-1) ازاهِ اظ هطحلِ

 سط داًطجَ ٍ تاییذ درخَاست پزداخت ّشیٌِ هصَب تَ*

 در صَرت عذم پزداخت ّشیٌِ اهکاى تاییذ درخَاست ٍجَد ًذارد. *



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  26صفحِ: 
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 تبییس / ػسم تبییس زضذَاست: استبد راٌّوبی اٍل -4

 

 

 

  

 *ولیه ثط ضٍی گعیٌِ پطزاظش جْت هطبّسُ ًتیجِ ّوبًٌسجَیی

 زضذَاست زفبع  تبییسزضصس:  30* ّوبًٌسی ووتط اظ 

ٍ اضسبل زضذَاست ثِ  ػسم تبییسزضصس:  30* ّوبًٌسی ثیص اظ 

 وبضتبثل زاًطجَ جْت اصالح فبیل پیطٌْبزیِ

 ًبهِ / ضسبلِ * ولیه ثط ضٍی گعیٌِ اصالح جْت هطبّسُ فبیل پبیبى

ًاهِ / رسالِ پایاى * تاییذ/عذم تاییذ درخَاست دفاع پس اس هطاّذُ

 تارگذاری ضذُ در گلستاى ٍ ًتیجِ ّواًٌذجَیی 

 

 تبییذ پزداسش

 عذم تبییذ



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  27صفحِ: 
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 عطح زضذَاست تصَیت پیطٌْبزیِ زض ضَضای ثرص / گطٍُ: رئیس ثخص/ هذیزگزٍُ -5

 

 

  

 پیطٌْادیِ wordٍ دریافت فایل * هطاّذُ 

 طزح در ضَرای تخص / گزٍُ *

 ثثت تاریخ جلسِ*

*ثثت ًام استاد راٌّوای دٍم ٍ هطاٍر )در صَرت 

  ٍجَد(

 ثثت تغییزات*کلیك تز رٍی گشیٌِ اصالح تزای 

فایل پیطٌْادیِ ٍ کلیك تز رٍی گشیٌِ اصالح جْت هطاّذُ *

 ثثت اطالعات السم

 پزداسش جْت هطاّذُ ًتیجِ ّواًٌذجَیی*کلیك تز رٍی گشیٌِ 

 پزداسش اصالح



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  28صفحِ: 
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 :هعبٍى آهَسضی داًطکذُ/هذیز گزٍُ هستقل -6

 گطٍُ هستمل / زاًطىسُ عطح زضذَاست تصَیت پیطٌْبزیِ زض ضَضای

 

 

 پیطٌْادیِ word* هطاّذُ ٍ دریافت فایل 

 *طزح در ضَرای داًطکذُ / گزٍُ هستقل 

 *ثثت تاریخ جلسِ

*ثثت ًام استاد راٌّوای دٍم ٍ هطاٍر )در صَرت 

 تغییز( 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  29صفحِ: 
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 داًطجَ -7

 

 

 

 

 

 

 ولیه ثط ضٍی گعیٌِ اصالح * 
 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  30صفحِ: 

 

30 

 

 

 

  

 اػوبل اصالحبت هطرص ضسُ تَسظ ثرص / گطٍُ / زاًطىسُ* 

 * اذص اهضبء

پطتبل سبهبًِ پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍضی ثجت اعالػبت پیطٌْبزیِ زض * 

 )ایطاى زان( اعالػبت ایطاى

اف ًْبیی زض سیستن گلستبى ٍ زضج وس زی ضویوِ ًوَزى فبیل پی *

 ضّگیطی زض هحل هطرص ضسُ

 *ولیه ثط ضٍی گعیٌِ اصالح 

هطاجؼِ زاًطجَ ثِ وبضضٌبس تحصیالت تىویلی ثِ ّوطاُ ًسرِ فیعیىی *

اًجبم هطاحل پیطرَاى تب پبیبى گطزش وبض )تبییس  ًْبیی پیطٌْبزیِ ٍ پیگیطی

 وبضضٌبس(



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  31صفحِ: 
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 :ی اٍلاستبد راٌّوب -8

 

 

  

 * ولیه ثط ضٍی گعیٌِ اصالح 

اف اصالح ٍ زی*ثطضسی صحت فبیل پی

 ثبضگصاضی ضسُ تَسظ زاًطجَ

   تَسظ استبز ضاٌّوب *تبییس زضذَاست
 



  ت تکویلیالتحصی

 / رسبلًِبهِپبیبى یطٌْبدیِپ ٍ ثجت هزاحل تصَیتدستَرالعول 

  ت تکویلیالداًطجَیبى تحصی

 EP/I001 :هذرک ضٌبسِ

 1400پبییش  ٍیزایص:

 33اس  32صفحِ: 
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 :داًطکذُ هستقلکبرضٌبس تحصیالت تکویلی پزدیس /  -9

 ٍ تبییس زضذَاست زاًطجَ ثطضسی 

 

 

 

 

 

ًْبیی ثبضگصاضی ضسُ  pdfثطضسی ًسرِ  *

( تَسظ زاًطجَ)ٍ تغجیك ثب فبیل اضائِ ضسُ 

 ثِ صَضت فیعیىی 

 اتوبم فطآیٌستبییس زضذَاست زاًطجَ ٍ *

 تَسظ وبضضٌبس تحصیالت تىویلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نامه/رساله )پارسا( تحصیالت تکمیلیپایان پیشنهادیهتصویب فرایند 

 یو مشاهده گردش کار تا تایید نهای در پیشخوان خدمت سیستم گلستان پژوهشی -تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی درخواست 

 (دانشجو)

 (دانشجو) در سیستم گلستانپیشنهادیه و تایید درخواست   wordو بارگذاری فایل  استاد راهنمای اولتکمیل اطالعات در بخش فعالیت، 

 اول(ی استاد راهنما) درخواست تاییدیا عدم  تاییدو  بارگذاری شده در سیستم گلستانپیشنهادیه  word بررسی صحت  فایل*

 (همانندجوییکارشناس )پیشنهادیه  wordفایل  براساس انجام همانندجویی

 برای همانندجویی بار اول گلستان بارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عکس و ذکر درصد همانندجویی )در توضیحات( در سیستم

  (همانندجوییکارشناس )

  درصد 03 کمتر ازو ارجاع به کارتابل استاد راهنما )اول( در صورت نتیجه همانندجویی  تصویب پیشنهادیهتایید درخواست 

 (کارشناس همانندجویی)

تیجه در صورت ن توسط دانشجو فایل پیشنهادیه جهت اصالحو ارجاع به کارتابل استاد راهنما )اول(  تصویب پیشنهادیهدرخواست  عدم تایید

 (کارشناس همانندجویی) درصد 03بیش از همانندجویی 

  (به بعد )برای همانندجویی بار دومبه دانشجو برای پرداخت هزینه همانندجویی  ارسالو  گلستانکنترل گردش کار در سیستم 

 (کارشناس همانندجویی)

 (دانشجو) پیشنهادیهو سپس تایید درخواست  (همانندجویی بار دوم به بعد) پرداخت هزینه مصوب

دامه و ا )برای همانندجویی بار دوم به بعد(بارگذاری گزارش همانندجویی بصورت عکس و ذکر درصد همانندجویی )در توضیحات( در سیستم 

 (کارشناس همانندجویی) فرایند

*و ادامه فرآیند از مرحله  پیشنهادیه wordو ارسال درخواست به دانشجو جهت اصالح فایل  تصویب پیشنهادیهدرخواست عدم تایید 
 )مرحله سوم( 

 (ستاد راهنما)ا



 

یب / و تصو دانشکده/ گروه مستقلدر صورت تصویب پیشنهادیه در شورای بخش / گروه، طرح پیشنهادیه و گزارش همانندجویی در شورای 

 (معاون دانشکده / مدیرگروه مستقل)بر اساس مقررات آن  عدم تصوب

 (دانشجو)در سیستم گلستان داک تکمیل و تایید شده پیشنهادیه، ثبت کد رهگیری ایران pdfبارگذاری نسخه نهایی 

 (ولااستاد راهنمای ) تاییدعدم  یا تاییدو  پیشنهادیه بارگذاری شده در سیستم گلستان، کنترل کد رهگیری pdfبررسی صحت  فایل نهایی 

یا عدم تائید  تائیدبا نسخه فیزیکی و مقررات تحصیالت تکمیلی و  پیشنهادیه بارگذاری شده در سیستم گلستان pdfفایل نهایی   تطابقبررسی 

 )کارشناس آموزش پردیس / دانشکده مستقل( ایشان

 

  و تایید درخواست صورت تصویب پیشنهادیه، درج تاریخ جلسه شورای بخش / گروه و کنترل اسامی استادان راهنمای دوم / مشاور در

 (بخش/مدیر گروه رئیس)

در صورت تصویب پیشنهادیه، درج تاریخ جلسه شورای دانشکده / گروه مستقل و کنترل اسامی استادان راهنمای دوم / مشاور و تایید درخواست 

  (مستقلمعاون دانشکده/ مدیر گروه )

ه و ثبت شماره و تاریخ آن در نسخه نهایی پیشنهادی و تایید )امضا( شده پیشنهادیه در ایران داک و دریافت کد رهگیری ثبت نسخه نهایی تکمیل

 (دانشجو)

 (رئیس بخش/مدیر گروه) و تصویب / عدم تصویب آنطرح پیشنهادیه و گزارش همانندجویی در شورای بخش/گروه 

و تایید درخواست در سیستم، تحویل فایل نهائی پیشنهادیه مورد تائید نهائی ایشان، و گزارش درصد  03کمتر از  مشاهده گزارش همانندجویی

 (ی اولاستاد راهنما)بخش/مدیر گروه جهت طرح در شورای بخش/گروههمانندجوئی به رئیس 




