
 نامه/رساله راهنماي درخواست تصويب و ثبت پروپوزال پايان

 درخواست تصويب پروپوزال  – الف

 دانشجويان كارشناسي ارشد: مدارك الزم براي مراحل و

 دانشجويان كارشناسي ارشد بايد در پايان ترم دوم و حد اكثر تا پايان ترم سوم پروپوزال خود را ارائه و ثبت نمايند.
فرم هاي منوي از سايت دانشکده مهندسي عمران/  پايان نامه كارشناسي ارشدپروپوزال  فرم دريافت -1

 (https://civeng.ut.ac.ir آموزشي )لینک

و سپس طرح در جلسه شوراي گرايش تحصیلي تايید راهنما جهت تکمیل اطالعات فرم و تحويل به استاد  -2

 توسط مدير گرايش، جهت تصويب، و تايید و امضاء

فرم  )بجاي اين صورتجلسه تصويب پايان نامه كارشناسي ارشدفرم  تايید و تصويب پروپوزال، دريافتپس از  -3

از سايت دانشکده مهندسي بدهید(تحويل مي توانید صفحه دوم پرپوزال يعني صفحه امضاي استادان را 

مدير  و( و اخذ امضاء و تايید استاد راهنما https://civeng.ut.ac.irعمران/ منوي فرم هاي آموزشي )لینک 

  گرايش،

معاون  به صورتجلسه تصويب پايان نامه كارشناسي ارشدتحويل يک نسخه پروپوزال و فرم تايید شده  -4

 .جهت امضاء و تايید نهايي تکمیلي دانشکدهآموزشي و تحصیالت 

 :دانشجويان دكتري مدارك الزم برايمراحل و 

در ترم سوم واحد درسي را گذرانده باشند، و 18 و حداكثر تا پايان ترم سوم دانشجويان دكتري بايد در پايان ترم دوم

پروپوزال و در ترم چهارم و حد اكثر ترم پنجم  و حد اكثر ترم چهارم نمره آزمون زبان و آزمون جامع را كسب كنند.

 و ثبت نمايند. ، دفاعخود را ارائه

از سايت دانشکده مهندسي  فرم اعالم كفايت دفاع از پروپوزالو  دريافت فرم پروپوزال رساله دكتري  -1

 (https://civeng.ut.ac.irعمران/ منوي فرم هاي آموزشي )لینک 

شوراي گرايش تحصیلي ح در جلسه و سپس طرتايید تکمیل اطالعات فرم و تحويل به استاد راهنما جهت  -2

 تايید و امضاء توسط مدير گرايش،در پايان ، و براي تعیین اساتید داور

)اساتید  تعیین شده، و هماهنگي زمان جلسه دفاع با اعضاي جلسهبه داوران  پروپوزالتحويل يک نسخه  -3

 ، مشاور و داور(راهنما

زمان قطعي هماهنگ شده با اساتید براي دفاع، جهت رزرو اتاق دفاع به  اطالع دادن: ياد آوري بسیار مهم -4

و  ،دفاعجلسه در اساتید جهت شركت دعوت نامه و دريافت / تحصیالت تکمیلي دانشکده انكارشناس

 dorooei@ut.ac.irارويي            arezapoor@ut.ac.irرضاپور        .به اساتید دعوت نامه تحويل

به معاون آموزشي و تحصیالت فرم صورت جلسه دفاع و تايید و امضاء شده تحويل يک نسخه پروپوزال  -5

  تکمیلي دانشکده جهت امضاء و تايید نهايي.
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 و تايید پروپوزال توسط استادان. جلسه دفاعدرخواست ثبت پروپوزال در سامانه گلستان بعد از برگزاري  -6

  (ثبت پروپوزال در سامانه گلستان)درخواست   –ب 

 ودرخواست ثبت پروپوزال در سامانه گلستان بعد از برگزاري جلسه دفاع و تايید نکته براي دانشجويان دكتري: 

 . پروپوزال توسط استادانتصويب 

مطابق ، پايان نامه / درخواست تصويب و ثبت پروپوزال >> پیشخوان خدمت >>ورود به سامان گلستان  -1

كلیک  و پس از آنو زدن كلید ايجاد/  ( 2)شکلدر صفحه باز شده  وارد كردن اطالعات الزم ، سپس 1 شکل 

 كلید بازگشت روي

 

 
پ و روي عالمت سوال كلیک كنید، سپس از روي استاد را تايشاور، نام خانوادگي براي ثبت استاد راهنما / منکته: 

1 

 

2شكل  

 

1شكل  

 



لیست باز شده در صفحه جديد استاد را انتخاب، و پس از تکمیل همه اطالعات كلید بررسي تغییرات و سپس كلید 

 ايجاد را بزنید. و در آخر روي كلید بازگشت كلیک كنید. 

 ثبت در سامانه اي همانندجويي در فرايند تصويب وبر پروپوزالبارگذاري  -2

اقدام به  http://tik.irandoc.ac.ir در سايت  جهت دريافت درصد مشابهت )همانندجويي( الزم است

 . خود نمايد انندجويي فايل پروپوزالهم

 : نکات مهم

 ريافت آن از استاد د و امکان دنداري د راهنماي اول را در اختیاربراي همانندجويي اگر ايمیل و شناسه استا

براي  similarity@ut.ac.ir ايمیل و )همه با حروف بزرگ ABIWF9 (شناسه از، راهنما میسر نیست

 .دیهمانندجويي استفاده نماي

 در صورتي جامع آموزش مي باشددر سامانه  اولويت ايمیل دانشجو جهت همانندجويي، ايمیل شخصي مندرج ،

 . استفاده نمايید  كه ايمیل شخصي خالي بود از ايمیل دانشگاهي

اطالعات شخصي و  از: دانشجويان عبارتستبراي   آموزشمشاهده ايمیل درج شده در سامانه  مسیر

 پردازش پست الکترونیکي و شماره دانشجو<<مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه<<كلي

 و گواهي مربوطه را   ت كه بعد از دريافت درصد همانندجويي و گواهي آن از روش فوق ، مقدار درصدالزم اس

ثبت نمايید تا استادان راهنما و مشاور و .... آنرا بررسي و تايید  پروپوزالدر فرايند هاي درخواست تصويب 

 .نمايند

 براي همانندجويي  پروپوزالبارگذاري  نکات مهم

 .باشد docx فرمت فايل -1

 .باكس نوشته نشده باشد تکست نامه / رساله( داخلمتن اصلي )طرح پیشنهادي / پايان -2

 "وجود ندارد همانندجويي به دلیل عدم رعايت استانداردهاي نگارش، امکان صدور گواهي"در صورتیکه پیغام  -3

 :را مشاهده كرديد به اين معني است كه 1۹۹يا عدد 

 نامشخص و نامفهوم وجود دارد كاراكترهاي در متن بارگذاري شده 

 (ض به ص است )مثاًل تبديلتبديل حروف به يکديگر انجام شده 

 هاي تکراريِ بیش از حد در متنوجود جمالت و پاراگراف 

 چسباندن و يا جداسازي نامتعارف كلمات 

 معنا در متناستفاده از حروف بي 

 حد به حد از بیش در جمله تبديل شود(جايي غیرمتعارف كلمات در جمله )مثاًل عبارت بیش از  جابه 

 (…جا از عالئم نگارشي )مثالً استفاده زياد از ويرگول، نقطه، فاصله، نیم فاصله و استفاده نادرست و بي 
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 تبديل كلمات 

 امالئي و نظاير آن خطاهاي 

 مشاهده در كارتابل قابل  ساعت 48دقیقه و حداكثر  2۰حداقل  در روزهاي كاري، بین همانندجويي نتیجه

 .باشدمي

 چنانچه دانشجو مايل است قبل از بارگذاري پايان نامه / رساله خود در سامانه آموزش دانشگاه تهران، از 

بايست )خارج از سامانه آموزش( مطلع گردد، مي همانندجويي خود از طريق سايت همانندجويي درصد

ثبت  راه دانشجو در سامانه آموزشپست الکترونیکي و شماره هم كه در پردازش شخصي آدرس ايمیل با

تواند با ايمیل شده است اقدام نمايد. در صورتیکه ايمیل شخصي وي در پردازش مذكور خالي بود، مي

 .اقدام نمايد همانندجويي از طريق سايت همانندجويي دانشگاهي خود به دريافت درصد

 :مسیر پردازش فوق عبارتست از

 پست الکترونیکي و شماره همراه دانشجو - اطالعات ثبت شده در سامانهمشاهده  -اطالعات شخصي و كلي 

در فرايند تصويب و دفاع در سامانه آموزش دانشگاه تهران الزامي و مورد  همانندجويي دريافت درصد :نکته بسیار مهم

 .باشدقبول دانشگاه مي

 فايل پروپوزال اصالح گردد(.باشد، ودر صورت لزوم بايد  %3۰)نتیجه همانند جويي بايد كمتر از 

سپس بازگشت و بارگذاري نتیجه همانندجويي و و  4و  3و  2مدارك الزم مطابق شکل ورود به مرحله ارسال -3

  (4/ مرحله)، جهت ارسال درخواست براي كارشناس دانشکدهزدن كلید تايید و ارسال

 

 

2 
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تان از كارشناس دانشکده و درخواست گردش كار آموزشكلید مراحل تايید درخواست را در سامانه گلستان از طريق  -4

 .كنید پیگیري استاد راهنما

  1-۹۹26 كدخطاي »و ،اگر دانشجو واحد پايان نامه/رساله را اخذ نکرده باشد، پروپوزال ثبت نهايي نمي شودتذكر مهم: 

موعد حذف و اضافه و ثبت نهايي پايان از فقط بعد  رخ مي دهد. «است نشده ثبت دانشجو براي فعالیت با مرتبط درس

 پروپوزال ثبت نهايي خواهد شد.رساله در اولین ترم انتخاب پايان نامه/رساله، نامه و 

  

 تنظیم كننده: عبدالرحیم رضاپور

 رابط و راهبر  كارشناس تحصیالت تکمیلي و

 اتاق مجازي دانشکده مهندسي عمران

           arezapoor@ut.ac.ir ايمیل 
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