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 موضوع: نحوه ارسال درخواست ثبت موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

 با سالم 

پیرو اطالعیه قبلی در خصوص تمدید مهلت ارسال درخواست ثبت موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد،    
کننده درخواست با آنها مواجه شده اند،  به اطالع می رساند که بدلبل مشکالتی که دانشجویان ارسال

نحوه ارسال پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت زیر اصالح می گردد. خواهشمند است مراحل 
 ارسال به دقت صورت پذیرد تا منجر به برگشت آن نگردد.

فایل پیشنهادیه  و دفایل پیشنهادیه رسمی با فرمت وور با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه گلستان،   

از طریق آیکون های آبی رنگ "ارسال نسخه الکترونیکی فایل پروپوزال" ارسال  مبسوط با فرمت پی دی اف
فایل  نیز که روی فایل همانندجوئی پروپوزال طرح با فرمت پی دی اف گردند. همچنین الزم است

ته از طریق آیکون "ارسال نسخه توسط سامانه ایرانداک صورت گرف (صفحه 3صرفاً پیشنهادیه رسمی )
پروپوزال" ارسال گردد. الزم به تذکر است که فرم مالکیت نتایج که آخرین صفحه در  PDFالکترونیکی فایل 

فایل پیشنهادیه مبسوط می باشد، باید توسط دانشجو تکمیل و امضا گردد و سپس توسط تک تک اساتید 
ردد. برای راحتی می توانید از فایل پیوست که قابلیت امضای راهنما و مشاور امضا )همراه با درج تاریخ( گ

دیجیتالی دارد، استفاده کنید و سپس دو فایل پی دی اف پیشنهادیه مبسوط و فرم مالکیت نتایج را ادغام 
شامل: یک فایل پیشنهادیه رسمی  فقط سه فایل کنید که یک فایل پی دی اف بدست آید. در این صورت

صات اساتید در محل مربوطه وارد شود ولی نیازی به امضای اساتید ندارد( و دو فایل با فرمت وورد )مشخ
وئی از طریق آیکون های آبی جپی دی اف پیشنهادیه مبسوط )حاوی صفحه آخر فرم مالکیت( و همانند

"ارسال نسخه الکترونیکی فایل پروپوزال" بارگذاری گردد. الزم به ذکر است که نیازی به پر کردن سایر 
 اطالعات فرم درخواست تصویب موضوع )مثالً چکیده یا سایر اطالعات( نمی باشد.

 نکته:

شیوه نامه نگارش که در وب سایت فایل های پیشنهادیه مبسوط و رسمی باید کامال منطبق بر  -1   
تحصیالت تکمیلی قرار دارند، تنظیم شده باشند و کامل و عاری از هر گونه اشتباه باشند. همچنین مطابق 

یشنهادیه پعد از فایل ب جوئینندهمافایل الزم است که همچنین با دستورالعمل باال بارگذاری شده باشند. 
 درخواست و لذا اتالف زمان خواهد شد. برگشت هر گونه مغایرتی منجر به ری شود.اط بارگذمبسو

 اری شده باید مورد تایید استاد راهنمای اول پایان نامه باشد.فایل همانندجوئی بارگذ -2   

 فرمت نگارش مراجع در پیشنهادیه، دقیقاً منطبق بر فرمت پایان نامه باشد. -3   

 اخطار:

در ترم آینده منوط به تصویب موضوع پایان نامه و تایید  سمینار و دروس پروژه توجه فرمائید که ثبت نام   
واحد(، دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانند در  8ت و با توجه به حداقل واحد یک ترم )سامانه گلستان اس

ترم آتی دروس پروژه و سمینار اخذ کنند، طبیعتاً دارای ثبت نام مخدوش و لذا ترم آنها، با احتساب در سنوات 
ان تا مهلت تحصیلی، حذف )مرخصی تحصیلی( خواهد شد. بنابراین، توصیه اکید می شود که دانشجوی

 ( نسبت به تکمیل مراحل ارسال درخواست خود اقدام فرمایند.00/05/09تمدید شده )

 با تشکر فراوان و آرزوی سالمتی و موفقیت برای شما عزیزان

 کیوان رئیسی


