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 ادرهای آبی رنگ بايد توسط دانشجو انجام شود()ک برگزاری دفاع کارشناسی ارشد فلوچارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هماهنگی اولیه دانشجو و اساتید برای برگزاری دفاع 

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد توسط دانشجو ثبت فرم 

)درج مشخصات و ایمیل اساتید، آپلود فایل پایان نامه و 

 محصولات پژوهشی(

 ارسال خودکار  ایمیل به  استاد راهنما
  (لزوم پیگیری ثبت نظر استاد راهنما توسط دانشجوارسال خودکار ایمیل به دانشجو )

موافقت یا عدم موافقت با اعلام بررسی محصولات پژوهشی و 

 برگزاری دفاع توسط استاد راهنما

 ارسال خودکار پیام به کارشناس تحصیلات تکمیلی

 عدم موافقت کارشناس با برگزاری دفاع /موافقت

دفاع به استاد راهنمای دوم، مشاور، مدعو داخلی و خارجیارسال خودکار  ایمیل مجوز   
(لزوم پیگیری ثبت نظر اساتید مربوطه توسط دانشجوارسال خودکار ایمیل اطلاع رسانی به دانشجو )  

عدم موافقت با برگزاری دفاع توسط استاد راهنمای / موافقت

 دوم، مشاور، مدعو داخلی و خارجی

 فاع صدور مجوز د

هر یک از اساتید به  ارسال خودکار ایمیل به دانشجو پس از اعلام نظر

 منظور اطلاع رسانی و پیگیری تا زمان ثبت نظر تمامی اساتید

به اساتید توسط کارشناس )روز قبل از دفاع( صورتجلسات دفاع و لینک شرکت در جلسهارسال   
به دانشجو )روز قبل از دفاع(  و لینک شرکت در جلسه ارسال ایمیل اطلاع رسانی  

 شرکت در جلسه دفاع در زمان مقرر و 

 برگزاری دفاع طبق برنامه

 مسکوت شدن درخواست دفاع

جمع بندی نمره و پر کردن فرم های ارزشیابی توسط اساتید 

 )بلافاصله بعد از دفاع(

 آپلود فایل های مربوطه در سیستم گلستان توسط کارشناس

انتخاب استاد مدعو خارجی و استعلام ظرفیت استاد توسط 

مخصوص دانشجویان روزانه و نوبت  لینک استعلام دانشجو ) 

 ( 79دوم 

 اطلاع رسانی به دانشجو

 

 لزوم پیگیری

 مسکوت شدن درخواست دفاع
 اطلاع رسانی به دانشجو

 

 لزوم پیگیری

 مسکوت شدن درخواست دفاع
 اطلاع رسانی به دانشجو

 

 لزوم پیگیری

  استاد مدعو خارجی ظرفیت لینک استعلام

 : (79روزانه و نوبت دوم ورودی مخصوص )

https://formafzar.com/form/4u7fs 

تاد اسظرفیت ت درخواست برای استعلام لینک ثب

 روزانه و نوبت دوم دانشجویان)مدعو خارجی 

  :(79 ورودی

https://formafzar.com/form/66eo7 

 لينك ثبت فرم دفاع:

https://formafzar.com/form/rgd41 

https://formafzar.com/form/rgd41
https://formafzar.com/form/4u7fs
https://formafzar.com/form/4u7fs
https://formafzar.com/form/4u7fs
https://formafzar.com/form/66eo7
https://formafzar.com/form/rgd41
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 استعلام ظرفيت استاد مدعو خارجی

 مجازی توسط کارشناس انجام خواهد گرفت و نیازی به پیگیری دانشجو نیست. دانشجویان پردیس وبررسی ظرفیت اساتید مدعو برای  

 درخواستی به همین عنوان از طریق ،می بایست برای استعلام ظرفیت استاد مدعو خود روزانه و نوبت دوم 79دی های قبل از سال وور

 برای کارشناسان تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند لینک

 .فحه اول درج شده استصکه در  به بعد لینکی اختصاصی برای استعلام ظرفیت استاد مدعو خارجی دارند 79دانشجویان ورودی 

 .لینک اختصاصی خود صفحه ای به شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود با ورود به

 

 

 بخشی از نام و یا نام خانوادگی ایشان را در فیلد استاد مدعو خارجی تایپ کنید: ده ی ظرفیت استاد مورد نظر خود، برای مشاه

 

 

استاد مذکور تا کنون برای ورودی شما در جلسه وجود نباشد به معنی آن است که مدر صورتی که نام استاد مورد نظر شما در لیست 

 دفاعی شرکت نکرده و دعوت ایشان بلا مانع خواهد بود.

https://formafzar.com/form/66eo7
https://formafzar.com/form/66eo7
https://formafzar.com/form/66eo7
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در صورتی که نام ایشان در لیست مذکور نمایش داده شود می بایست از وجود ظرفیت برای ایشان اطمینان حاصل کنید. بدین منظور 

 هنما محدود شود.روی نام ایشان در لیست کلیک کرده تا فیلد استاد را

 

هستند که تا کنون استاد مورد نظر را به عنوان مدعو خارجی دعوت کرده اند. هر استاد راهنما  ییفیلد استاد راهنما بیانگر اساتید راهنما

 نفر باشد. 4می تواند یک استاد مدعو را دعوت کرده و همچنین تعداد کل اساتید راهنما نیز نباید بیشتر از بار  2فقط 

باشد انتخاب آن ش از يکبار ظاهر نشده بيوجود داشته باشد و نام استاد راهنمای شما نیز  نام استاد راهنما 4 صورتی که کمتر از در

 فرد به عنوان استاد مدعو  خارجی بلامانع خواهد بود.

 

 هماهنگی ساعت و تاريخ دفاع

 را برای برگزاری دفاع مشخص راهنما و سایر اساتید مربوطه روز و ساعتیپس از تعیین استاد مدعو خارجی می بایست با هماهنگی استاد 

 مشخص نمایید.

 ثبت فرم دفاع کارشناسی ارشد

منوی پيشخوان و در  ردهفرم دفاع کارشناسی ارشد را به صورت آنلاين پر کمی توانید  ،پس از مشخص شدن تاریخ دفاع خود

  خود را نیز ثبت کنید. خدمت گلستان درخواست دفاع

به صورت نادرست سبب بروز تأخیر در صدور فرآیند دفاع خواهد شد که این امر ممکن است پیامدهایی نظر به اینکه وارد کردن اطلاعات 

همچنين از زمان برگزاری دفاع پرکرده و روز زودتر  01حداقل يك هفته تا برای دانشجو داشته باشد، خواهشمند است فرم دفاع را 

 ماييد.اطلاعات مربوطه را به طور دقيق و بدون اشتباه وارد فر

در بخش اول فرم اطلاعات کلی دانشجو نظیر نام و نام خانوادگی، گرایش و ... می بایست وارد گردد. از آنجایی که کلیه ی مکاتبات بعدی 

 از طریق ایمیل با شما انجام خواهد گرفت خواهشمند است در درج آن دقت داشته باشید.

 هماهنگ شده با اساتید برای برگزاری دفاع را در آن مشخص کنید.در فیلد تاریخ دفاع و ساعت دفاع می بایست زمان 
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در صورتی که فایل پایان نامه شما در ادامه ی فرم می بایست اطلاعات مربوطه به پایان نامه خود را وارد کرده و فایل آن را آپلود فرمایید. 

مگابایت باشد می توانید آن را در فیلد فایل پایان نامه مستقیماً آپلود نمایید. در غیر اینصورت می بایست فایل خود را در  01کمتر از 

رس آن را در کادر دیگر ( آپلود کرده و آدgoogle drive, one driveسایت هایی که امکان بارگذاری فایل در آن ها وجود دارد )نظیر 

 وارد کنید.

 

درج نمایید . برای سهولت کار لیست های  را در ادامه می بایست اطلاعات مربوط به اساتید شامل نام و نام خانوادگی و ایمیل آن ها

ه ی اساتید داخل دانشکده را باستاد و ایمیل استاد در فرم قرار گرفته اند که با استفاده از آن ها می توانید اطلاعات مورد نظر برا یکشوی

 سرعت یافته و در کادر مورد نظر کپی کنید.

 اجتناب فرمایید. قبل از نام خواهشمند است نام اساتید را به فرم نام و نام خانوادگی نوشته و از درج صفاتی نظیر آقای، دکتر و ...
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در بخش بعدی می بایست محصولات پژوهشی مرتبط با پایان نامه خود را انتخاب کرده و کلیه ی مستندات را در قالب یک فایل فشرده 

رار ویرایش و تأیید ق، شما خواهد رسید و توسط ایشان مورد بازبینی یاین محصولات به رؤیت استاد راهنمادر بخش ضمیمه آپلود نمایید. 

 خواهد گرفت.

 است مستندات قطعی جهت هر مورد ارائه فرمایید و عدم ارائه مستندات به منزله عدم تعلق نمره به بخش مورد نظر است. لازم

 تصوير صفحه اول مقاله + نامه پذيرش/نامه ثبت مجله برای مقالات پذيرفته/ارسال شده ضروری می باشد

 

منظور می توانید طرح امضای خود در کادر امضای دیجیتال رسم نمایید و یا در نهایت می بایست امضای خود را در فرم درج نمایید بدین 

 تصویر امضای خود را آپلود کنید
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  .در صورت استفاده از روش اول می بایست طرح امضا به طور مناسب کشیده شود که در فرم ها قابل استناد باشد

 

  

 وجود داشتهتلفن های همراه  درهای اسکنر که  با استفاده از نرم افزارماً در صورتی که از روش دوم استفاده می نمایید می بایست حت

 تصویر امضای خود را اسکن کرده و از عکس برداری عادی خودداری نمایید. (fast scanner)نظیر 

 

 پيگيری ثبت نظر اساتيد

تأیید برای آدرس ایمیل دانشجو و یک ایمیل حاوی بلافاصله با کلیک بر روی گزینه ی ثبت فرم اطلاعات شما ثبت خواهد شد. ایمیل 

 محصولات پژوهشی و پایان نامه به استاد راهنما ارسال خواهد شد.
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 وضعیت بررسی در خواست خود را مشاهده فرمایید. ،در ایمیل دریافتی می توانید با کلیک بر روی گزینه ی مشاهده ی در خواست

 دم تایید درخواست دفاع شما توسط کارشناس آموزش و اساتید مربوطه درج شده است.ع /اطلاعات مربوط به تایید این فرم در

 .بلافاصله پس از ثبت فرم می بایست پیگیری لازم برای ثبت نظر توسط استاد راهنمای خود را انجام دهید

 

ون کارشناس بدتوسط استاد راهنما درخواست شما به صورت خودکار به کارشناس تحصیلات تکمیلی رسیده و پس از تایید درخواست 

 را مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.در اسرع وقت درخواست  نياز به پيگيری شما

پایان نامه، روز و ساعت دفاع به سایر با تایید درخواست شما توسط کارشناس ایمیلی حاوی اطلاعات وارد شده توسط شما اعم از فایل 

 انی نیز برای شما ارسال خواهد شد.اساتید ارسال می گردد. در این مرحله یک ایمیل اطلاع رس

با دریافت ایمیل اطلاع رسانی و مشاهده ی وضعیت تایید درخواست خود می بایست پیگیری لازم برای تایید درخواست توسط اساتید 

 هید.باقیمانده را انجام د

 

 این ایمیل را پس از ثبت نظر توسط هر یک از اساتید به منظور اطلاع رسانی و پیگیری دریافت خواهید کرد.
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)در صورت وجود( و راهنمای دوم  درخواست دفاع شما توسط کلیه ی اساتید مربوطه )راهنما، مدعو داخلی و خارجی و مشاورتایید پس از 

دفاع خود را با کلیک بر روی گزینه صدور فرم مشاهده نموده و پس از ذخیره سازی در سیستم می توانید مجوز  ( )در صورت وجود

  گلستان آپلود نمایید. 

 

با ثبت موافقت کلیه ی اساتید و طی شدن فرآیند مربوط به دفاع در سیستم گلستان مجوز دفاع شما صادر شده و دفاع شما در تاریخ 

 مقرر برگزار خواهد شد. 

 دریافت خواهید کرد.برای حضور در جلسه دفاع تاییدیه ی دفاع و لینک آزمایشگاه مجازی استاد راهنمای خود را  یلاز دفاع ایمروز قبل 

 

 

 مشاهده اصلاحات خواسته شده توسط اساتيد

رسال شده اپیگیری ی که قبلاً به شما برای ایشان در همان لینکپس از برگزاری دفاع و ثبت ارزشیابی توسط اساتید اصلاحات مورد نظر 

 قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

 

 


