راهنمای امور پژوهشی
مقطع دکتری تخصصی

دانشکده عمران ،معماری و هنر

ثبت نام در سیستم ثبت
پروپوزال

دسترسی به فرمها و آیین نامه های پژوهشی:

ورود به سایت http://www.srbiau.ac.ir
انتخاب دانشکده عمران ،معماری و هنر
فرمها
فرمهای پژوهشی
یا برد پژوهشی

گزارش  6ماهه:
 دانشجویان موظف اند پس از تصویب پروپوزال 2
گزارش  6ماهه به پژوهش ارائه دهند .فرم مربوطه در
سایت واحد و سایت دانشکده موجود می باشد پس
از دانلود و تکمیل و اخذ امضاء به پژوهش تحویل
داده شود.
 موارد الصاقی :پرینت گزارش  ،فرم گزارش  6ماهه

دفاع از پایان نامه:



مقرر گردید دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله و تسویه حساب باید  1مقاله  ISIارائه دهند  .تسویه حساب دانشجویان دکتری منوط به ارائه  1مقاله  ISIو یا علمی –
پژوهشی می باشد.



در پایان حداقل  12ماه و پس از اتمام تحقیق رساله ،دانشجو موظف است با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور  ،آمادگی دفاع خود را به گروه مربوطه از طریق سامانه ثبت
پروپوزال اعالم نموده و طبق دستورالعمل مندرج در سایت ،فایل  pdfپایان نامه خود را در سیستم بارگذاری نماید و طی گذراندن مراحلی فرم های مربوط به آن را از دفتر
پژوهش اخذ نماید و پس از آپلود رساله با پژوهش دانشکده در تماس باشد.



جلسات دفاع دانشجویان دکتری در دو مرحله پیش دفاع و دفاع نهایی برگزار می گردد .حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران و ناظر ر جلسه پیش دفاع الزامی می باشد.



در جلسات دفاع نهایی حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران و ناظر الزامی است.



دانشجوی دکتری پس از ثبت نام در ترم  7قادر به دفاع از رساله می باشد



الزم به ذکر است دانشجویان دکتری حداکثر تا یکسال پس از دفاع می بایست مقالة چاپ شدة خویش را ارائه نمایند  ،در غیر اینصورت نمره براساس مصوبة فوق الذکر منظور
خواهد گردید( .دانشجویان مشمول فقط  6ماه زمان جهت ارائه مقاله دارند)



دانشجو تا زمانی که ازپایان نامة خود دفاع ننموده است موظف است در نیمسال بعدی برای تمدید پایان نامه ثبت نام نماید .



دانشجویان موظف به رعایت مندرجات آئین نامة جدید نگارش پایان نامه ( قابل تهیه از سایت دانشگاه ـ بخش معاونت پژوهشی می باشند )
می باشند .



نحوه آدرس دهی در مقاالت به شرح ذیل می باشد .دانشجو نفر اول-راهنما نفر دوم و نویسنده مسئول -استاد مشاور نفر سوم .از نوشتن نام افراد دیگر خودداری شود.



آدرس دهی مقاالت فارسی :نام گروه تخصصی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران



آدرس دهی در مقاالت انگلیسی, Science and Reasearchbranch,Islamic Azad University,Tehran,Iran:اسم گروه تخصصی Department of

تسویه حساب:
 در مرحلة بعد از دفاع و پس از گذراندن مدت زمان
مذکور در بند فوق جهت تسویه حساب الزم است
تعداد  1نسخه  CDحاوی متن نهایی پایان نامه به
طور کامل در قالب WORDو  PDFو ( مندرج در آئین
نامة جدید نگارش پایان نامه) ،منابع مورد استفاده و
تحویل یک نسخه پایان نامه مجلد صحافی شده با
امضاء اساتید راهنما به همراه فرم تسویه حساب
پژوهشی که در سایت دانشکده درج گردیده است ،به
پژوهش دانشکده الزامی است .

نکته آخر:
 الزم به ذکر است راه ارتباطی (پژوهشی) دانشجویان با
دانشکده از طریق سایت دانشکده و سیستم ثبت پروپوزال
و برد پژوهشی می باشد .تمامی فرمهای مورد احتیاج
دانشجویان و بخشنامه های مهم معاونت پژوهش و فناوری
واحد نیز در سایت دانشکده و دانشگاه درج گردیده است.
 شماره تماس کارکنان دانشکده در سایت دانشکده عمران،
معماری و هنر موجود می باشد.
 خانم ملکی کارشناس رشته های عمران
 خانم پورصادق کارشناس رشته های هنر و معماری

