
  در سامانه الكترونيكي دروس كارشناسي ارشدنحوه بارگذاري گزارش هاي دانشجويان 

  به بعد 92دانشكده برق و كامپيوتر ورودي  كارشناسي ارشدقابل توجه دانشجويان محترم 

  شامل: كارشناسي ارشدلزوم ثبت همه گزارش هاي دانشجويان با توجه به 
 سمينار/تحقيق و تتبع نظريگزارش  -1

  براي داوري گروه )پروپوزال(نامه گزارش پيشنهاد موضوع تحقيق پايان -2
 و تصويب نهايي گروه پس از انجام اصالحات )پروپوزال(نامه گزارش پيشنهاد موضوع تحقيق پايان -3

  تحويل به اساتيد داوربراي نامه پايان -4
 ،و تاييد اساتيد راهنما و داور پس از انجام اصالحات نامهپاياننسخه نهايي  -5

  انجام دهيد.در سامانه الكترونيكي دروس  لطفا مراحل زير را )است پژوهشي-آموزشي شيوه جوياندانشفقط مربوط به  5تا  2موارد (

  بت نام و تنظيمات اوليه:ث
ثبت نام شما بايد  نام نماييد.ثبتكند) (كه در آن ** سال ورود به دانشگاه را مشخص مي **‐ECE‐MScدر سامانه الكترونيكي دروس در درس  )1

  گيرد.اين مرحله فقط يك بار انجام مي توسط سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده تاييد شود.
ا به انگليسي دقيقا مانند آنچه در سيستم نام و نام خانوادگي خود ر Profileدر قسمت  پس از تاييد ثبت نام شما در اين درس، وارد آن شويد. )2

) شماره دانشجويي خود را به انگليسي وارد نماييد. انجام اين كار يك بار second nameگلستان ثبت شده وارد نماييد و در قسمت نام دوم (
 براي هميشه كافي است.

 ها:شبارگذاري گزار

 .كنيد كليك Go گزينه روي ،كرده انتخاب را My Files گزينه ،Workspace در  سپس و شده File Storage قسمت وارد )3
  بارگذاري كنيد. را خودگزارش  pdf فايل uploadبا استفاده از كليد  و كرده كليك New Files گزينه روي شده باز پنجره در )4
 .كنيد انتخاب را Hand In گزينه و كرده انتخاب را خودگزارش  فايل بارگذاري، اتمام از پس )5
در  شما فايل تا كنيد كليك Submit گزينه روي سپس و كرده انتخاببا دقت  را خودنوع گزارش  ،Assignment قسمت در باز، پنجره در )6

 .سيستم ثبت شود
 به فرمت زير انتخاب شودبايد (صرفا با استفاده از حروف بزرگ انگليسي)  گزارش فايل نام  )7

MSc‐STUDENT NUMBER‐REPTYPE CODE‐VERSION CODE‐LAST NAME‐NAME‐SUBDISCIPLINE CODE.pdf  

  كه در آن 

 اجزاي نام فايل -1جدول 

MSc  همه دانشجويان دقيقا همين كلمهMSc نمايند.را استفاده مي  
STUDENT NUMBER شماره دانشجويي  

REPTYPE CODE  2جدول  طبقنوع گزارش كد   
VERSION CODE  3طبق جدول كد نسخه  

LAST NAME   خانوادگينام  
NAME  نام  

SUBDISCIPLINE CODE  4جدول  طبق(گرايشي كه در سيستم گلستان ثبت شده است) كد گرايش  
  

  د.نشوول زير تعيين ميا) بر اساس جدSUBDISCIPLINE CODEكد گرايش (و  )VERSION CODE، كد نسخه ()REPTYPE CODEكد نوع گزارش (



  كد نوع گزارش-2جدول 
  REPTYPE CODE  نوع گزارش

 SEMINAR سمينار/تحقيق و تتبع نظريگزارش 

 PROPOSAL )الپروپوز(نامه گزارش پيشنهاد موضوع تحقيق پايان

 THESIS نامه پايان

  نسخهكد -3جدول 
 VERSION CODE  نسخه

 FORPEERREVIEW شودارسال مي ياي كه براي داورنسخه
 FINAL  نسخه نهايي بعد از انجام اصالحات

 گرايشكد -4جدول 

 SUBDISCIPLINE CODE  نام گرايش

 AI  هوش مصنوعي و رباتيك

 CA  معماري كامپيوتر
  SW  نرم افزار

 EL  الكترونيك
 CS  مخابرات سيستم
 CF  مخابرات ميدان
 CN  مخابرات شبكه

 CO  كنترل
 PS  قدرت سيستم
  PM  قدرت ماشين

 AV  اويونيك
  

دانشجوي گرايش » 9988776«به شماره دانشجويي » محسن بخشنده«آقاي مربوط به  »رسيدهتصويب به كه در گروه  پروپوزال«به عنوان مثال نام فايل 
  صورت زير بايد باشد:به» مخابرات ميدان«

MSc‐9988776‐PROPOSAL‐ FINAL‐BAKHSHANDEH‐MOHSEN‐CF.pdf 

  :نكات مهم
 بود.نام كاربري و كلمه عبور شما در سامانه الكترونيكي دروس تا پايان دوره تحصيل الزم خواهد  )1

ذاري در سامانه بارگنسخه اصالح شده » قبل از ثبت نتيجه در سيستم گلستان«نسخه مربوط به داوري و » دفاع قبل از تنظيم جلسه«الزم است  )2
 .شده باشد

نوان عفته شود الزم است به ربدون نياز به اصالح پذيدر صورتي كه گزارش است (حتي  در هر شرايطي الزاميبارگذاري نسخه اصالح شده گزارش  )3
 نسخه اصالح شده هم بارگذاري شود).

  با آرزوي موفقيت براي همگي

 24/5/94تحصيالت تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر


