
 راهنمای درخواست تصویب و ثبت پروپوزال رساله
 

واحد درسی را گذرانده باشند و  18دانشجویان دکتری باید در نیمسال دوم و حداکثر تا پایان نیمسال سوم، 

ال سمنین جامع کتبی را کسب کنند و در در نیمسال سوم و حداکثر نیمسال چهارم نمره آزمون زبان و آزمو

ه، دفاع و ثبت نمایند. شایان ذکر است تا انتهای نیمسال پنجم دفاع از چهارم و پنجم پروپوزال خود را ارائ

 پروپوزال ضروری است. 

سایت بخش فرمهای ارائه و تصویب پروپوزال از از  5-1کاربرگ شماره  و 5کاربرگ شماره  دریافت -1

 توسط دانشجو دانشکده مهندسی شیمی 

داوران ال برای استاد راهنما جهت تایید توسط دانشجو با نظر استاد راهنما و ارسم ها تکمیل فر -2

داور خارجی به ترتیب اولویت معرفی  4داور داخلی و  4)حتما   5کاربرگ شماره و امضای  پیشنهادی

 شوند.(

اید حتما دارای هیات داوران اعم از اساتید راهنما، داور داخلی و خارجی و استاد مشاور داخلی ب تذكر:

رتبه علمی دانشگاهی )استادیار، دانشیار یا استاد( باشند و تنها مشاور صنعتی می تواند دارای رتبه 

دانشگاهی نباشد )با قید حداقل مدرك کارشناسی ارشد(. در صورت نداشتن رتبه دانشگاهی برای هر یك 

ارجی از اساتید دانشگاههای دولتی از موارد ذکر شده، دفاع ملغی می شود. لطفا در معرفی داوران خ

استفاده شود و اساتید دانشگاههای آزاد معرفی نشوند. داور خارجی باید خارج از پردیس دانشکده های 

 فنی دانشگاه تهران باشد.

 از طریق اتوماسیون اداری داوران توسط استاد راهنما برای مدیر گروه جهت تعیینارسال فرم ها  -3

گروه بصورت اتوماسیون جهت  شده توسط مدیر امضا 5کاربرگ شماره ارسال فرم تعیین داوران و  -4

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی ارسال برای استاد راهنما و برای استحضار 

 شیمی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شده توسط  امضا 5کاربرگ شماره ارسال فرم  -5

 بصورت اتوماسیون برای کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت ثبت شیمی

 از طریق اتوماسیون برای داوران داخلی توسط مدیر گروه 5-1کاربرگ شماره ارسال فرم  -6

 از طریق اتوماسیون  دریافت نظرات داوران داخلی توسط مدیر گروه و ارسال آن برای استاد راهنما -7

 ط استاد راهنما برای دانشجوارسال نظرات داوران داخلی توس -8
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و تکمیل و آماده سازی پروپوزال  5-1حات پیشنهادی داوران در کاربرگ شماره اعمال نظرات و اصال -9

 کامل توسط دانشجو

جهت ادامه فرایند، اطالعات استاد راهنمای خارجی، مشاور خارجی و داور استاد راهنما الزم است  -10

تصویرکارت ملی/ آدرس ایمیل/ شماره موبایل/ آدرس دانشگاه خارجی شامل: تصویرحکم کارگزینی/ 

محل خدمت/ مرتبه علمی و شماره کارت بانکی داور خارجی را از طریق اتوماسیون اداری برای 

کارشناس تحصیالت تکمیلی )خانم حسن نژاد( ارسال نمایند. الزم به ذکر است که حکم ارسالی باید 

 ریخ دفاع باشد.مربوط به تاریخ نیمسال قبل از تا

ارسال پروپوزال کامل برای داوران خارجی )از طریق ایمیل یا به صورت حضوری( توسط دانشجو یا  -11

 استاد راهنما

 توسط دانشجو  هماهنگی زمان جلسه دفاع با اعضای جلسه )اساتید راهنما، مشاور و داور( -12

برای دفاع به کارشناس  زمان قطعی هماهنگ شده با اساتید اطالع دادن )حضوری، تلفن، ایمیل( -13

   جهت رزرو اتاق دفاع ()خانم حسن نژاد مهندسی شیمی تحصیالت تکمیلی دانشکده

مهندسی  به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده)حضوری، تلفن، ایمیل(  دانشجو مراجعه -14

  برای دریافت دعوت نامه اساتید )خانم حسن نژآد(شیمی

 دانشجو تحویل دعوت نامه به اساتید محترم توسط -15

مهندسی  لینك جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکدهارسال اطالع رسانی و   -16

 و دانشجو  به اساتید راهنما ( )خانم حسن نژاد شیمی

 از سایت دانشکده مهندسی شیمی توسط دانشجو از پروپوزال فرم های دفاعدریافت   -17

صورتجلسه آزمون  -(6)کاربرگ  از پروپوزالصورتجلسه دفاع ) از پروپوزال فرم های دفاعتکمیل   -18

توسط خارجی(  فرم حق الزحمه داور -ی پروپوزالارزیاب -( 6-1اعالم اصالحات )کاربرگ -جامع

اتوماسیون از طریق مهندسی شیمی  ارسال برای کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکدهو  دانشجو

 اداری

 ارزیابی برای تمامی اساتید تکمیل گردد.  تذکر: فرم حق الزحمه برای هر دو داور خارجی و فرم

 مبلغ هزینه )ریال( مرتبه علمی داور خارجی
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 1.170.000 استادیار

 1.620.000 دانشیار

 2.160.000 استاد

 

رسال برای استاد و امهندسی شیمی  بررسی فرم ها توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده  -19

 اداریاز طریق اتوماسیون  راهنما

 از پروپوزالبرگزاری جلسه دفاع  -20

و ارسال برای معاونت آموزشی و رمها توسط استاد راهنما فتمامی تکمیل و دریافت امضاها و تایید   -21

 از طریق اتوماسیون تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی 

الزم است فرم حق الزحمه پس از دفاع به امضا داور خارجی رسیده و جهت پرداخت از طریق  -22

اتوماسیون توسط استاد راهنما برای آقای مهندس نوروزی ارسال شود. آقای مهندس نوروزی پس از 

پرداخت، رسید آن را برای استاد راهنما )از طریق اتوماسیون( و داور خارجی )از طریق ایمیل( ارسال 

 می نمایند.

مهندسی شیمی و  امضا و تایید مدارك دفاع توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  -23

 از طریق اتوماسیون  مهندسی شیمی ارسال مدارك برای کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده

  ثبت درخواست دفاع از پروپوزال توسط دانشجو در سامانه گلستان  -24

 

 (1شکل درخواست تصویب موضوع پروپوزال/ پایان نامه ) <<پیشخوان خدمت  <<ورود به سامانه گلستان 
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 (2شکل کردن اطالعات الزم در صفحه باز شده و زدن کلید ایجاد و پس از آن کلیك روی کلید بازگشت )وارد 

 

 واحدی( می باشد.  18)رساله  81   04   151*نکته: شماره درس در قسمت مشخصات فعالیت  
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ك کنید، سپس از روی لیست باز ال کلیتاد را تایپ نموده و روی عالمت سؤبرای ثبت استاد راهنما/ مشاور، نام خانوادگی اس

شده در صفحه جدید استاد را انتخاب کنید. پس از تکمیل همه اطالعات کلید بررسی تغییرات و سپس کلید ایجاد را بزنید و 

 در آخر روی کلید بازگشت کلیك کنید. 

 (4کلید تایید و ارسال )مرحله و زدن  2( و سپس بازگشت به مرحله 4و  3شکل و بارگذاری مدارك الزم ) 2ورود به مرحله 

 دانشجویان مدارك عالمت گذاری شده را حتماً بارگذاری کنند.*نکته: 

 

از پروپوزال تکمیل مدارك و بارگذاری آنها در سامانه و ثبت نمره و انجام کارهای مربوط به دفاع   -25

  )خانم حسن نژاد( مهندسی شیمی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده
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در صورت دریافت الکترونیکی امضاها دقت نمایید و الزم به ذکر است فرمت و فونت فرمها را تغییر ندهید. 

 فرمها در قالب یك صفحه تنظیم شوند. 

 

، از طرف مدارك و فرم هاي دفاعدر پایان از همه همکاران محترم استدعا می گردد که تمامی 

به آموزش و معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی اتوماسيون اداري و از طریق  اساتيد راهنما

ارسال گردد )لطفا به هیچ عنوان دانشجویان مدارك را ارسال ننمایند(. همچنین لطفا فرم های 

مذکور از طریق ایمیل ارسال نشود زیرا امکان پیگیری و دیدن گردش کار توسط استاد راهنما 

 ای دانشجویان و آموزش گردد.وجود ندارد و ممکن است منجر به مشکالت متعددی بر

 

 http://cheeng.ut.ac.irسایت دانشکده مهندسی شیمی: *

 http://ems.ut.ac.ir*سامانه گلستان: 

  61113059و تلفن  shassannejad@ut.ac.ir*کارشناس تحصیالت تکمیلی )حسن نژاد( 

 باشند. *تمامی فرمها بصورت تایپ شده 
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