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 درخواست تصويب پروپوزال  – الف

 دانشجويان كارشناسي ارشد بايد در پايان ترم دوم و حد اكثر تا پايان ترم سوم پروپوزال خود را ارائه و ثبت نمايند.

 نامهپايان پیشنهادي طرح يارائه كاربرگفرم  و  نامه كارشناسي ارشد دريافت فرم پیشنهاد طرح پايان -1

  https://cheeng.ut.ac.irبه آدرس از سايت دانشکده مهندسي شیمي ارشد كارشناسي

 توسط دانشجو. راهنما (اساتید)نگارش پروپوزال با راهنمايي استاد  -2
3-  
 امضاو تايید راهنما جهت به استاد  ارسالو توسط دانشجو  كاربرگتکمیل اطالعات  -4

توسط استاد راهنما از طريق اتومايسیون  پیشنهادي طرح يارائهو كاربرگ  نامه  پیشنهاد طرح پايانارسال فرم  -5

 جهت تعیین و ارسال به داوران.اداري براي مدير گروه 
 داوران توسط مديرگروه از طريق اتوماسیون اداري. هاي ارسال نتايج داوري به استاد راهنما جهت رفع پیشنهاد -6

 يارائهو كاربرگ  نامه پیشنهاد طرح پايانپس از تصحیح پروپوزال توسط دانشجو، دو فرم نهايي و امضا شده  -7

 توسط استاد راهنما از طريق اتومايسیون اداري به مدير گروه ارسال شود. پیشنهادي طرح

توسط مدير گروه  پیشنهادي طرح يارائهو كاربرگ  نامه  پیشنهاد طرح پايانارسال دو فرم نهايي و امضا شده  -8

 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلي دانشکده.استاد راهنما و از طريق اتومايسیون اداري به 

 امانه گلستاندانشجو جهت بارگذاري در س بهتوسط استاد راهنما  دو فرم نهايي و امضا شدهارسال  -9
به كارشناس تحصیالت دو فرم نهايي و امضا شده توسط معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلي دانشکده ارسال  -10

 استاد.سوابق فايل تکمیلي بخش كارشناسي ارشد )آقاي مهندس امیري( جهت ثبت در 

و كاربرگ  نامه  پیشنهاد طرح پاياندو فرم نهايي و امضا شده  pdf و word در مرحله آخر، دانشجو بايد فايل- -11

 .راهنماي زير در سامانه گلستان جهت تأيید و تصويب، بارگذاري كند طبق را پیشنهادي طرح يارائه

 

 ).گلستان باشدماه پس از تاريخ تصويب پروپوزال در سامانه  6نامه میبايست حداقل  به ذكر است تاريخ دفاع از پايان الزم (

 

 (ثبت پروپوزال در سامانه گلستان)درخواست   – ب

 مطابق شکل ، پايان نامه / درخواست تصويب و ثبت پروپوزال >> پیشخوان خدمت >>ورود به سامان گلستان  -1

 كلیك روي و پس از آنو زدن كلید ايجاد/  ( 2)شکلدر صفحه باز شده  وارد كردن اطالعات الزم ، سپس 1

 كلید بازگشت
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پ و روي عالمت سوال كلیك كنید، سپس از روي لیست نام خانوادگي استاد را تاي ،شاوربراي ثبت استاد راهنما / منکته: 

باز شده در صفحه جديد استاد را انتخاب و پس از تکمیل همه اطالعات كلید بررسي تغییرات و سپس كلید ايجاد را 

 بزنید و در آخر روي كلید بازگشت كلیك كنید. 

 ارسال شود.به كارشناس دانشکده كلیك كنید تا  كلید تايید و ارسالروي  -2
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كلید تايید و ارسال را براي همانند  ،پس از تايید كارشناس دانشکده و ارسال دوباره درخواست به پیشخوان شما -3

 جويي بزنید.

 

 صفحه زير را مشاهده خواهید كردهمانند جويي  ارسال برايبعد از  

 

 

 

 را بزنیدمشاهده درخواست ، جهت مشاهده درصد همانند جويي كلید پس از دريافت پاسخ همانندجويي -4
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 تايید و ارسال توسط دانشجو جهت انجام همانند جويي



 .باشد، ودر صورت لزوم بايد فايل پروپوزال اصالح گردد( %30)نتیجه همانند جويي بايد كمتر از 

 را بزنیدتايید و ارسال ادامه كار، كلید  و درخواستبراي ارسال  -

 

 را بزنید،  گردش كار آموزشادامه كار، كلید  و پیگیري احتمالي درخواستمشاهده روند انجام براي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 




