
  استاد راهنما تعيينراهنماي 

   ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي

  :، درخواست جديد پژوهشي  –درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليت هاي آموزشي وي پيشخوان ، ورود به سيستم گلستان ، من
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 ٢ انتخاب كنيد
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همراه بخشی از نام خانوادگی استاد را  ،کد استادوارد کردن جهت 
 %مستوف ،   در این کادر وارد کنيد مثالبا عالمت % در ابتدای نام 

ای استاد فعال شود کليک کرده تا راهنم روی عالمت سوالسپس 
نمایيد. توجه کنيد فقط  باستاد موردنظر را انتخا احال از داخل راهنم

اساتيد عضو هيات علمی می توانند بعنوان استاد راهنما انتخاب 
 شوند.

 انتخاب استاد

 كليك كنيد
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ی استاد ارسال براجهت 
.انتخاب کنيد راهنما  

 كليك كنيد
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  *نكته :

  نمايد.انتخاب بعنوان استاد راهنما  ٥٠- ٥٠با درصد مشاركت تواند دو نفر را  ميدانشجو درصورت نياز  -١

درخواست شما با موفقيت ثبت شد . لطفاً با  "به محض ايجاد درخواست ، يك پيامك براي دانشجو ارسال مي گردد با عنوان  -٢

  "كليك بر روي آيكون ارسال ، درخواست  را براي استاد راهنما ارسال نمائيد 

با كليك بر روي گزينه ارسال درخواست جهت تائيد در كارتابل استاد راهنما قابل مشاهده است. در صورتي كه استاد  -

 راهنما درخواست دانشجو را تائيد ننمايد درخواست به دانشجو برگشت داده مي شود. 

  

  راهنمای استاد:

  

درصورتی که رشته دانشجو مدیر گروه داشته باشد درخواست پس از تائيد استاد راهنمای اول و دوم برای مدیر 
 و سپس برای سرپرست تحصيالت تکميلی دانشکده جهت تائيد نهائی ارسال گروه مربوطه فرستاده می شود 

  د. می گرد

درصورتی که رشته دانشجو مدیر گروه نداشته باشد درخواست پس از تائيد استاد/ اساتيد راهنما مستقيماً برای 
 سرپرست تحصيالت تکميلی دانشکده ارسال می گردد.

    

جهت مشاهده درخواست 

 كليك كنيد

كليك كنيدده جهت ارسال به مديرگروه/سرپرست تحصيالت تكميلي دانشك  



  راهنماي مديرگروه/ سرپرست تحصيالت تكميلي

 

 

  

  براي دانشجو يك پيامك با عنواندر پايان پس از تائيد سرپرست تحصيالت تكميلي  *

دانشجوي گرامي استاد راهنماي شما در سيستم گلستان ثبت نهائي شد و مي توانيد از طريق اطالعات جامع دانشجو نام  " 

  ارسال مي گردد.  "استاد راهنماي خود را مالحظه نمائيد.

  

  

   مدیریت سيستم گلستان

  ٩٩بهار –دانشگاه صنعتی اصفهان 

  

  مشاهده درخواست

مشاهده کليک بر روی آیکون پرینت جهت 
ليست دانشجويان و  _١٨٥٦گزارش 

درصد مشاركت اساتيد فعاليت هاي 
  آموزشي_پژوهشي


