
 در سامانه گلستان  موضوع پروژه  در مقاطع کاردانی و کارشناسی  تعیین درخواست مراحل

تصویب موضوع و اساتید  درخواست"قسمت روی و شوید "خدمت پیشخوان" منوی وارد گلستان سامانه به ورود از پس ابتدا در.1

 .نمایید کلیک "جدید درخواست" سپس و "فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

 

 کلمه روی و اطالعات مورد نیاز فرم را تکمیل نمایید شود  می ظاهر زیر صفحه نمودید  کلیک را جدید درخواست کلمه .هنگامیکه2

 .نمایید کلیک "بازگشت" کلمه سپس و "ایجاد"

ثبت    "1استاد راهنما  "  اسامی اساتید راهنما قبال به دانشجویان اطالع رسانی شده است الزم است اسم استاد راهنما در قسمت    -

در کادر  کد مربوط به استاد راهنما را    "؟    "با کلیک روی عالمت  درج و سپس  1الزم است اسم استاد راهنما در کادر شماره    گردد.

 نمایید. انتخاب  2شماره 

  "طراحی و ساخت"  ،"بررسی و ارزیابی  "یکی از گزینه های     بنا به نظر استاد محترم راهنما  زمینه علمی بر اساس موضوع پروژه  -

 میباشد.  "طراحی و شبیه سازی"،
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 .شود می  داده نمایش زیر شکل به جدید ردیف یک فوق  مراحل انجام  از پس.3

 

 

 

 : مهم نکته

 قسمت در و کلیک " ✓ " عالمت روی مورد نیاز  تکمیل اطالعات  بایستی پس از   خود درخواست تایید و ثبت منظور به •

 شماتعیین موضوع پروژه   درخواست تایید،  عدم صورت در است ذکر الزم به .نمایید انتخاب را "تایید" کلمه تایید وضعیت

 شد  نخواهد داده ارجاع بعد مرحله به

 در و  نمایید  کلیک "کار گردش مشاهده" گزینه روی توانید  می  خود درخواست تایید مراحل پیگیری و مشاهده جهت •

 نمایید.  اقدام توضیحات قسمت در مشروح دلیل رفع به نسبت ،هرمرحله در درخواست تایید  عدم صورت

 

  شرح به مختلف های قسمت  مذکورتوسط درخواست که است قرارگرفته موافقت مورد شماتعیین موضوع پروژه  درخواست زمانی .4

 .گیرد قرار موافقت و  تایید مورد ذیل

 دانشجو   توسط درخواست تاییدتکمیل اطالعات و -

 کارشناس پژوهش   تایید -

  راهنما اد است تایید -

 گروه مدیر تایید   -

 ویرایش درخواست 

درخواست حذف   

 مشاهده گردش کار 

 تایید و ارسال

 عدم  تایید و ارسال



کلیک روی   –کلیک روی ترم  -روژه در سامانه گلستان )اطالعات جامع دانشجوپ  درس برای سیستمی  صورت به فعالیت ایجاد-

 مشاهده عنوان پروژه و نام استاد راهنما(  -درس پروژه

 پژوهش تایید دانشجو پس از اتمام پروژه و تایید توسط استاد محترم راهنما و تحویل مستندات الزم به واحد  -

 ثبت و تایید نمره توسط استاد راهنما -

 تایید کارشناس پژوهش -

 قفل نمره توسط واحد آموزش -

   نحوه مشاهده فعالیت در سامانه گلستان: -5

 مشاهده عنوان پروژه و نام استاد راهنما - کلیک روی درس پروژه –کلیک روی ترم  -اطالعات جامع دانشجو

 

 
 

 

 هر  در درخواست صورتیکه در و باشد می دانشجو عهده  بر درخواست پیگیری مسئولیت کلیه:  1نکته

  اشکال   رفع  جهت  دانشجو  است  الزم  و  میگردد  ارجاع   قبل  مرحله  به  درخواست  نگردد  تایید  مرحله

 . نماید اقدام مربوطه


