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توليد؛ پشتيبانيﻫا ،ﻣانﻊزداييﻫا

روساي محترم استانها
رئيس محترم مركز تحصيﻼت تكميلي
رئيس محترم مركز امور بين الملل
با سﻼم
احتراما پيرو بخشنامه شماره /٣/٣٨٧٤٧د مورخ  ١٤٠٠/٨/١موضوع ارسال »شيوه نامه تعيين
تعداد عناوين مجاز راهنمايي و مشاوره پارسا)پايان نامه و رساله(« و با توجه به بند  ١-٣ماده سه
شيوه نامه فوق مبني بر راهاندازي سامانه عملياتيسازي شيوه نامه به استحضار ميرساند :پس از
»فعالسازي پيشخوان ثبت درخواست دفاع« در تاريخ  ١٤٠٠/٧/١و اعﻼم شده در بخشنامه
شماره /٣٤٠٢/٣٢٧٧٠د مورخ  ،١٤٠٠/٧/٦بخش دوم سامانه در قالب پيشخوان »درخواست
تصويب موضوع و تعيين اساتيد فعاليت هاي آموزشي–پژوهشي« پس از طي مرحله
آزمايشي در سامانه گلستان فعال شده است .با توجه به بخشنامه ابﻼغ شيوهنامه ،از تاريخ
راهاندازي اين پيش خوان و ارسال اين نامه  ،ضرورت دارد اجراي فرايند مربوط از طريق اين
پيشخوان صورت گيرد .خواهشمند است دستور به اقدام ﻻزم صورت گيرد.
فرايند اجرايي پيشخوان به شرح زير است:
 -١درخواست دانشجو در خصوص موضوع پاياننامه يا رساله به همراه تكميل فرم مربوطه و
پيشنهاد اساتيد راهنما و مشاور )دانشجو امكان جستجو اساتيد بر حسب نام و نام
خانوادگي استاد را دارد و در صورتي كه در درخواست مربوطه قوانين رعايت نشده
باشد با هشدار سيستم مواجه مي گردد ( در اين مرحله الزامي به ارسال يا تكميل طرح
پيشنهاده پارسا )پروپوزال( نمي باشد.
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 -٢بررسي و تاييد مدير گروه آموزشي و پژوهشي استان مربوط پس از اخذ نظر شوراي آموزشي
و پژوهشي گروه )در پيش خوانهاي قبلي شماره خدمت اجرايي مديران گروه اعﻼم شده
است ( .در صورت عدم تاييد اساتيد اعﻼم شده ،مدير گروه ميتواند با ذكر توضيحات مجددا
در خواست را به دانشجو ارجاع دهد.
 -٣تاييد توسﻂ اساتيد راهنما و مشاوري كه در مرحله قبل توسﻂ مدير گروه تاييد شده اند .
 -٤تاييد كارشناس تحصيﻼت تكميلي مركز با خدمت  ١١مطابق با مقررات آموزشي )ﻻزم به
ذكر است اين سطح دسترسي هم به  mapكاربر ارائه درس و هم كاربر آموزش مركز اختصاص يافته
است (

 -٥عودت درخواست به دانشجو و پس از آن ارسال طرح پيشنهاده پارسا )پروپوزال( توسﻂ
دانشجو
 -٦بررسي و تاييد اساتيد راهنما و مشاور
 -٧بررسي و تاييد مدير گروه پس از تصويب گروه آموزشي و پژوهشي مربوط
 -٨تاييد كارشناس تحصيﻼت تكميلي مركز با خدمت  ١١و ثبت خودكار اطﻼعات در
پردازش ١٥٢١٠
ﻻزم به ذكر است كﻼس آموزشي اين پيش خوان در آبان ماه براي كاربران استاني اجرا مي شود.
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