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بسمهتعالی

١- اخذ واحد پایاننامه در بازه زمانی انتخاب واحد منوط به تکمیل گردش کار فرایند و تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی میباشد.

اخذ پایاننامه در تمامی نیمسالها در بازه زمانی انتخاب واحد تا پیش از برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه الزامی میباشد. -٢

تکمیل و ثبت درخواست تصویب پیشنهاده و ارسال آن در سامانه آموزشی گلستان توسط دانشجو و تصویب پیشنهاده در گروه  -٣

آموزشی باید حداکثر تا قبل از تاریخ ترمیم واحد (بر اساس تقویم آموزشی) انجام پذیرد.

قالب خام پیشنهاده را از صفحه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانلود نمایید. -٤

دانشجو باید قبل از درخواست تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی باید نسبت به "همانندجویی پیشنهاده" در سامانه همانندجویی  -٥

(ایرانداک) به آدرس  https://tik.irandoc.ac.ir اقدام نموده و "گزارش همانندجویی پیشنهاده" را دریافت و در سامانه آموزشی 

گلستان بارگذاری نماید.

دانشجو باید قبل از درخواست تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی باید نسبت به ثبت "پیشینه پژوهش" خود در سامانه پیشینه  -٦

پژوهش (ایرانداک) به آدرس  pishineh.irandoc.ac.ir اقدام نموده و "گزارش پیشینه پژوهش" را دریافت و در سامانه آموزشی 

گلستان بارگذاری نماید.

راهنمای "ثبت پیشینه پژوهش" در سامانه  pishineh.irandoc.ac.ir را در صفحه مدیریت تحصیالت تکمیلی مالحظه نمایید. -٧

پس از تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی، دانشجو باید نسبت به ثبت نهایی پیشنهاده در سامانه ثبت پیشنهاده اقدام نموده  -٨

و گزارش ثبت ایرانداک پیشنهاده (pdf) را در سامانه گلستان بارگذاری نماید.

https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20(%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84).doc
https://tik.irandoc.ac.ir/
pishineh.irandoc.ac.ir
https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4.pdf
https://sabt.irandoc.ac.ir/
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برای ثبت درخواست موضوع پیشنهاده طبق مراحل زیر عمل نمایید:
ابتدا از منوی "پیشخوان خدمت" درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را کلیک نمایید. 

سپس گزینه درخواست جدید را انتخاب کنید. 


در فرم "درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی - پژوهشی":

نوع درخواست را "تعیین موضوع" انتخاب کنید. 

"شماره درس" را انتخاب کنید. (با کلیک بر روی عالمت سؤال؟ لیست قابل انتخاب باز میشود، درس پایاننامه انتخاب شود.)  

فیلدهای "زمینه علمی"، "نوع تحقیق" و "نوع پایاننامه" را انتخاب نمایید.  

همجهت بودن با اولویت تحقیقاتی استاد راهنما را "بله" انتخاب کنید. 

عنوان فارسی و التین پیشنهاده را وارد نمانید. همچنین نام استاد راهنما را در فیلد مربوطه وارد نمایید. 

مابقی اطالعات خواسته شده را نیز بهدقت کامل نمایید. در قسمت "پروپوزال طرح" خالصهای مهم از اطالعات پیشنهاده را وارد  

نمایید.
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چکیده فارسی و چکیده التین را وارد نمانید. 

در صورتی پایاننامه تقاضامحور میباشد بخش مربوطه را کامل و مستندات آن را بارگذاری نمایید. 

بسیار مهم: تقاضا محور بودن پارساها توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بررسی و نهایتاً تائید میگردد لذا  

دانشجو موظف است کلیه مستندات مربوط به آن را از قبل آماده و به تائید دفتر ارتباط با صنعت برساند.
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 pishineh.irandoc.ac.ir  دانشجو باید نسبت به ثبت "پیشینه پژوهش" خود در سامانه پیشینه پژوهش (ایرانداک) به آدرس 
اقدام نموده و "گزارش پیشینه پژوهش" را دریافت و در سامانه آموزشی گلستان بارگذاری نماید.

نمونه ای از "گزارش پیشینه پژوهش" 

سپس با کلیک بر روی دکمه "بررسی تغییرات" در صورتی که خطایی مشاهده نگردید، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک نمایید.  

با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" به صفحه زیر هدایت میشوید. 

با باز نمودن بخش "فایل پروپزال طرح"  فایل پیشنهاده را در دو قالب PDF و Word بارگذاری و ارسال نمائید؛ و  
سپس بر روی دکمه "بازگشت" کلیک نمائید.

با کلیک بر روی دکمه بازگشت شما به صفحه اصلی درخواست هدایت خواهید شد. 

pishineh.irandoc.ac.ir
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در این صفحه با کلیک بر روی آیکون "پردازش" دانشجو قادر به بارگذاری گزارشهای پیشینه پژوهش، مستندات مربوط  

به پارساهای تقاضا محور و همچنین گواهی مدرک زبان (برای دانشجویان دوره دکتری) خواهد بود.

نکته: صورتجلسه گروه آموزشی، پس از تصویب، توسط کارشناس گروه آموزشی بارگذاری خواهد شد.

بسیار مهم: 

پس از تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی، دانشجو باید با بارگذاری صورتجلسه گروه آموزشی مبنی بر تصویب پیشنهاده و 

فایل گزارش سامانه پیشینه پژوهش در سامانه ثبت پیشنهاده، نسبت به ثبت نهایی پیشنهاده اقدام نموده و گزارش ثبت ایران 

داک پیشنهاده (pdf) را در سامانه گلستان بارگذاری نماید.

نکته مهم: درخواست تنها پس از "تائید و ارسال" بررسی خواهد شد لذا الزم است دانشجو پس از بارگذاری فایلها  

در مرحله قبل و بازگشت به فرم درخواست، با کلیک بر روی گزینه "تائید و ارسال" درخواست خود را جهت بررسی 

به مرحله بعد ارسال نماید.

مسئولیت عدم تایید و ارسال به عهده شخص دانشجو میباشد.

(درخواست قبل از تائید و ارسال، قابل اصالح میباشد.)

https://sabt.irandoc.ac.ir/
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در گام بعدی این فرایند، موارد زیر توسط کارشناس گروه آموزشی بررسی و پس از تائید به استاد راهنما و در نهایت به  

مدیر گروه آموزشی جهت طرح در شورای تحصیالت تکمیلی گروه و یا کارگروههای تخصصی ارسال میگردد:

کنترل ظرفیت استاد راهنما براساس مصوبه گروه آموزشی •

بررسی شرایط دانشجو •

بررسی فرم درخواست دانشجو •

بررسی مدارک بارگذاری شده •

مادامی که درخواست دانشجو در حال بررسی میباشد جهت پیگیری و مشاهده روال درخواست خود، گزینه جاری را  

انتخاب نمایید؛ و زمانی که روند درخواست به پایان رسید با کلیک بر روی "مشاهده گردش کار" میتوانید مراحل بررسی 

درخواست را از ابتدا تا انتها مشاهده کنید.


