
 

دانشکده 

مهندسی 

 صنایع

 بسمه تعالی

ارشد یکارشناس ناریسم بیتصو ندیآفر

 
 

ارشد یکارشناس ناریسمارائه  ندیآفر

  

 آن در سامانه گلستان دییگروه و تا توسط  ناریسم کاربرگ یبررس

و  ناریانتخاب موضوع سم یدانشجو با استاد راهنما برا یهماهنگ

 مربوطه کاربرگ لیتکم

خدمت سامانه  شخوانیدر پ ناریسم کاربرگ تصویب موضوع ارسال 

 گلستان دانشجو

 تایید

توسط استاد  کاربرگدریافت 

 راهنما و اعالم نظر

  

بررسی وضعیت دانشجو از سوی  عدم تایید

کارشناس آموزشی جهت تصویب سمینار  

 و ارسال کاربرگ برای استاد راهنما

آموزشی از عدم تایید و اطالع  کارشناس 

 عودت کاربرگ برای دانشجو

 ایهنما ) استاد را یکیالکترون شگاهیدر آزما یکیبصورت الکترون ناریو ضبط ارائه سم یبرگزار

 ( با حضور عالقمندانیدانشکده با اطالع قبل گرید یکیالکترون یمکان ها

 لیمیا قیاستاد راهنما از طر یدانشجو برا یاز سو ناریسم ارائهدرخواست  کاربرگارسال 

 استاد راهنما( یاز سو ناریگزارش سم دیی)پس از تا

ن آن تعیی تایید توسط استاد راهنما و در صورت ناریسم یدرخواست برگزار کاربرگ افتیدر

 تاریخ ارائه سمینار حداقل برای یک هفته بعد

 یلیتکم التیکارشناس تحص یاستاد راهنما برا یاز سو نارینمره سم کاربرگارسال 

 نامه )پروپزال(نهایی شدن نمره پس از تصویب موضوع پایان

  وخدمت سامانه گلستان دانشج شخوانیدر پ ناریسم درخواست ارائه ارسال 

تاریخ اطالع رسانی عمومی توسط کارشناس سایت دانشکده  حداقل یک هفته قبل از 

 برگزاری سمینار
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  ناریموضوع  سم بیکاربرگ تصو
       ...........................  مدیر محترم گروه 

 ........................... دکتر  / خانمآقای جناب

 با سالم و احترام

رشته و  ی(مجاز/پردیس/شبانه/روزانه)ضمن معرفی خانم/ آقای................................دانشجوی کارشناسی ارشد 

 به شماره دانشجوئی............................خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید سمینار.گرایش.....................................

 ....................................................................................................................................................وان: کارشناسی ارشد با عن

 فرمائید. می اعضاء محترم را اعالنهای .................................................................... جهت تصویب در جلسه مطرح و نظر

 نام استاد سمینار: 

  امضاء 

 صر سمینار:شرح مخت

 

 

 

 

 

 

 

 

:       گرددموضوع سمینار در جلسه مورخ ............................. گروه ............................. مطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم می 

 نیاز به اصالح دارد       موافقت بعمل نیامد       موافقت بعمل آمد  

 نام مدیر گروه:

 امضاء:
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 بسمه تعالی

 کاربرگ درخواست ارائه سمینار کارشناسی ارشد

 دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع

رسال ا پس از تایید استاد سمینارنمایند. دانشجویان متقاضی ارائه سمینار الزم است چکیده سمینار را مطابق این کاربرگ تکمیل 

روری ض ناریسم یبرگزار خیهفته قبل از تار کیدانشکده حداقل  تیتوسط کارشناس سا یعموم یجهت اطالع رسان جاری کاربرگ

 (rajabima@iust.ac.ir :دانشکده تیکارشناس سا لیمی)ا  است.

 سمینار:.........................................................عنوان 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:............. شماره دانشجویی: .............

 گرایش:  ................  نام استاد:  ............... رشته ............

 چکیده: 

 (انجام شده یها یبررس جیمطالعه و نتاخط شامل: هدف از  02خط و حداکثر  02)حداقل 
 

 

 

 

  کلید واژه  5حداکثر  کلید واژگان:

 (:حداقل یک هفته جهت اطالع رسانی بر روی سایت دانشکده مورد نیاز است) تاریخ و ساعت ارائه سمینار

 

 :(یدانشکده با اطالع قبل یلینک اتاق دفاعیه ای) سمینار لینک مجازی آزمایشگاه استاد جهت برگزاری

           
 

 

 باشم.می ذکر شده................. متقاضی ارائه سمینار مذکور در تاریخ گرایش ........اینجانب...........................دانشجوی 

 امضاء دانشجو:

 تاریخ:
 

اینجانب ......................... استاد راهنمای دانشجو ضمن تایید چکیده و گزارش سمینار با ارائه آن در تاریخ ذکر شده موافق 

 باشم. می

 امضاء استاد:

 تاریخ:
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ارشد یکارشناس )پروپزال( نامهانیموضوع پا بیتصو ندیآفر

  

انتخاب موضوع  یدانشجو با استاد راهنما برا یهماهنگ

 مربوطه کاربرگ لیو تکم نامهانیپا

و کد رهگیری  نامهانیموضوع پاتعریف  کاربرگارسال 

 خدمت سامانه گلستان دانشجو شخوانیدر پ ایرانداک

 تایید

 

اساتید راهنما توسط  کاربرگدریافت 

 و اعالم نظر و مشاور

 عدم تایید

 تایید

  

توسط گروه کاربرگ یبررس  

 عدم تایید

 در سامانه گلستان نامهموضوع پایان دییتا

 نهایی شدن نمره سمینار دانشجو

ثبت پیشنهاد )پروپزال( پایان نامه در سامانه ایرانداک 

 و اخذ کد رهگیری
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 ارشد یکارشناس )پروپزال( نامهانیموضوع پا بیکاربرگ تصو

 
 

       ...........................  مدیر محترم گروه 

 ........................... دکتر  / خانمآقای جناب

 

 با سالم و احترام
 

رشته و  ی(مجاز/پردیس/شبانه/روزانه)دانشجوی کارشناسی ارشد  ضمن معرفی خانم/ آقای................................

نامه پایانبه شماره دانشجوئی............................خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید .گرایش.....................................

 ....................................................................................................................................................کارشناسی ارشد با عنوان: 

 جهت تصویب در جلسه مطرح و نظره ایرانداک .................... در سامانکد رهگیری.................................................................... 

 فرمائید. منهایی اعضاء محترم را اعال

 

 :استاد مشاور استاد راهنما: 

  امضاء امضاء   

 

 

 : گردددر جلسه مورخ ............................. گروه ............................. مطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم میپایان نامه موضوع  

 نیاز به اصالح دارد          موافقت بعمل نیامد       موافقت بعمل آمد  

 

 

 نام مدیر گروه:

  امضاء:



 

دانشکده 

مهندسی 

 صنایع

   

مجوز و برگزاری دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد صدور یندآفر 

 

 ذو اخآن به استاد راهنما  لیمیدانشجو و ا یاز سوکاربرگ تحویل پایان نامه به داوران و تایید تاریخ دفاع کارشناسی ارشد  لیتکم

 و اخذ تایید آنها  یو خارج یداوران داخل ارسال برای و سپسو اخذ تایید ایشان مشاور  یپس ارسال براس و دییتا

 ( ضروری است کاربرگاساتید بر روی  همه یکیالکترون یامضااخذ  ،جهت تایید) 

 حویل پایان نامهشده ت دییتأ کاربرگ یخدمت و بارگذار شخوانیدرخواست دانشجو در پ

 زشبرای کارشناس آموشناس پژوهش مورد تایید از سوی کارارزشیابی محصوالت پایان نامه ارسال کاربرگ  در صورت نیاز

 باشد( یم ریامکان پذ کاربرگ فوق دییروز بعد از تا 12نامه دانشگاه، دفاع دانشجو حداقل  نیی)بر اساس آ  

  و ثبت (داشتن شرایط دفاع: واحدهای گذرانده، معدل، نیاز به حکم کمیته منتخب و ...)دانشکده  سدانشجو توسط کارشنابررسی و تأیید درخواست 

 برای دانشجو کپیامخودکار و ارسال  (یت های پژوهشیلتعریف فعا)ایی دفاع در هتاریخ ن

 دانشگاه توسط دانشجو یلیتکم التیانجام اقدامات الزم به منظور اخذ مجوز تحص

  یلیتکم تالیتحص ریمدتأیید معاون آموزشی/ 

 در سامانه گلستان هیصورتجلسه دفاع افتیاز در سجلسه توسط کارشنان دانشکده پ یبرگزار دییتأ

 لیمیا قیاستاد راهنما از طر یدانشجو برا یاز سوداوران  اتیه بیو ترک نامهانیپا از دفاع برگزاری  کاربرگ مجوز ارسال

 (HSE اخذ مدرکو همچنین  استاد راهنما ینامه از سو انیپا دییپس از تا)

 لیمیا قیگروه مرتبط از طر ریاستاد راهنما و ارسال آن به مد ی) هر کدام دو نفر( از سو یو خارج یداور داخلتایید کاربرگ و پیشنهاد 

 توسط مدیر گروه یلیتکم التیبه دانشجو و کارشناس تحص لیمیا قیآن از طر یگروه و اطالع رسان یاز سو یو خارج یانتخاب داور داخل

 تایید اساتید راهنما و مشاور از طریق سامانه گلستان

 رگکارب لیتکمو  هیجلسه دفاع نکیجلسه و دادن ل نیادم نییدفاع و تع یبرگزار شامل امورات ریانجام سا یبرا یلیتکم التیکارشناس تحص اقدام

 و نمرات  هیصورتجلسه دفاع

 بله

پایان نامه از نظر داوران قابل 

 دفاع می باشد؟

  

 خیر
 رفع ایرادات با توجه به نظر داوران

تکمیل کاربرگ ارزشیابی محصوالت پایان 

توسط دانشجو و ایمیل برای استاد  نامه

از طریق   ارسال ورت تاییدصراهنما  و در 

 پژوهشی برای کارشناس استاد ایمیل
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 ترکیب هیات داوران و نامهانیدفاع از پا یمجوز  برگزارکاربرگ 
 

 

 خانم دکتر/ آقای دکتر

 استاد محترم راهنما 

آمادگی ......................شماره دانشجوئی......................... دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ................................با سالم، احتراماً اینجانب

..........  .............................................................................................................عنوان خود را جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با

خواهشمند است نظر خود را در مورد نمایم. اعالم می ...........................................................................................................................

                                                                                                                                               . رددگپیوست پایان نامه اینجانب جهت استحضار تقدیم میه ضمناً ب قابل دفاع بودن پایان نامه و ترکیب هیات داوران اعالم فرمایید. 

 

 :نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                                                       :HSEتاریخ اخذ مدرک 

 تاریخ و امضاء 

 
  

 خانم دکتر / آقای دکتر 

 مدیر محترم گروه

 با سالم و احترام
 

 باشد.براساس طرح مصوب به نتایج خود دست یافته و آماده دفاع می                     پایان نامه خانم/ آقای              

 گردد.  ضمناً ترکیب هیات داوران به شرح زیر پیشنهاد می 
 

 از دانشگاه     آقای دکتر  -1

 از دانشگاه    آقای دکتر   -0

 از دانشگاه    آقای دکتر   -3

 از دانشگاه    آقای دکتر   - 0

  نام و نام خانوادگی استاد  راهنما                                                                                                         

 اءتاریخ و امض                                                                                                          
 

  

 

 دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده

 و احترام با سالم

مطرح و بررسی    .................مورخه................... جلسه گروه ترکیب هیات داوران نامبرده در ............................... و پایان نامه خانم/ آقای  

 شد: 

  نیاز به اصالحات دارد     الف: پایان نامه براساس طرح مصوب مورد تائید قرار گرفت  

 با تغییرات زیر مورد تصویب قرار گرفت     ب: ترکیب هیات داوران مورد تصویب قرار گرفت 
  
 خارجی(آقای دکتر                                                               )داور   -1

 آقای دکتر                                                               )داور داخلی(  -0

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه 

  امضاء 
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 تحویل پایان نامه به داوران و تایید تاریخ دفاع کارشناسی ارشدکاربرگ 
 

 تکمیلی دانشکده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی/ مدیر تصیالت

 با سالم و احترام 

 

گرایش / اینجانب ...................................... به شماره دانشجوئی ............................... دانشجوی کارشناسی ارشد رشته

دارم. ضمناً استاد راهنمای  را نامه خودنوبت دوم، تقاضای تشکیل جلسه دفاع از پایان/روزانه ره........................... دو

و پایان  وافقت دارندم تاریخ مربوطهو همچنین کمیته ممتحن که شامل افراد ذیل می باشند، با  نب................................اینجا

  .نامه از نظرشان قابل دفاع است

  :پایان نامهعنوان 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 روز ............... مورخ ................. رأس ساعت ..............     (:جهت اطالع رسانی بر روی سایت دانشکده نیاز است ده روزحداقل )دفاع  زمان

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                                                           

 تاریخ و امضاء 
 
 

  

 

 ا:   نام و نام خانوادگی استاد/اساتید راهنما:                                مرتبه علمی:                                تاریخ و امض -1

 
 

 و امضا:    تاریخ               نام و نام خانوادگی استاد/اساتید مشاور:                              مرتبه علمی:                   -0

 

 

 تاریخ و امضا:            نام و نام خانوادگی استاد مدعو داخلی:                                مرتبه علمی:                          -3

  
                                      شماره کارت بانکی:                                      نام و نام خانوادگی استاد  مدعو خارجی:             -0

                                                                                            تاریخ و امضا:                                     کد ملی:                                                                         نام دانشگاه:      

  مرتبه علمی:                                                                                         
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 آموختگی پس از دفاع از پایان نامهانجام مراحل دانش ندیآفر
 

 
  

 از سیستم گلستان   500دریافت گزارش 

 اصالحات  و نسخه نهایی پایان نامه    انجام کاربرگارسال 

   لیمیا قید راهنما از طرااست یدانشجو برا یاز سو

ید سایر اساتاخذ تایید  در صورت نیازتوسط استاد راهنما و  ام  اصالحات و نسخه نهایی پایان نامهانج کاربرگتایید 

 و بارگذاری کاربرگ در سیستم گلستان  هیئت داوری

 

   توسط دانشجو بارگزاری پایان نامه در سامانه ایرانداک و دریافت کد رهگیری

ر  بارگزاری اطالعات پایان نامه و کد رهگیری ایرانداک د

 سامانه کتابخانه دانشگاه

دریافت کد تایید از ایرانداک ارسال پایان نامه از سوی کارشناس کتابخانه به استاد  راهنما بعد از 

 ساعت طول می کشد( 08)دریافت این کد تایید معموال 

تایید نسخه نهایی بارگزاری شده در سامانه گلستان توسط  

 استاد راهنما  
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 کاربرگ تائید انجام اصالحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد

 

 گددردد، اصدددددالحددات مددورد نددظددر در رسدددددالدده کددارشدددددندداسدددددی ارشدددددد     بدددیددنددوسدددددیلدده تددائددیددد مددی    

خددانددم/ آقددای ................................... بدده شدددددمدداره دانشدددددجددوئددی ...................................... تددحددت         

........................................................................ کدده در .............عددنددوان................................................................

باشدد.  نامبرده بالمانع می دانش آموختگیتاریخ ............................ دفاع نموده اسدت در متن لحا  گردیده اسدت و   

ارسددال از طریق سددامانه گلسددتان ده اسددت ضددمناً محتوای مطالب پایان نامه که به تائید و نظر اسددتاد راهنما رسددی

 شود. می

 تاریخ امضاء و         نام و نام خانوادگی استاد )اساتید( راهنما 

 

 تاریخ امضاء و            نام و نام خانوادگی اساتید هیات داوری

                                                                                 

1-  

0-  

3-   

 
 

 امضاء و تاریخ    نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 
 

 15/9/99معاونت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع 


