راهنمای امور پژوهشی
مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده عمران ،معماری و هنر

دانشجويان کارشناسی ارشد الزاماً می بايست تا پايان ترم دوم موضوع پايان نامة خود را تعيين کرده باشند .
ردیف

این مراحل توسط دانشجو انجام می شود

مراحل

1

دريافت فرم
پروپوزال

2

ثبت پروپوزال

3

مراجعه به
پژوهش

4

مطرح نمودن
پروپوزال در
دانشکده





ورود به سايت http://www.srbiau.ac.ir
قسمت فرم ها و آيين نامه ها
دانلود فرم پروپوزال ( جهت ارائه به گروه تخصصی) اين فرم بايد به روزباشد.








ورود به سايت http://www.srbiau.ac.ir
انتخاب دانشکده عمران ،معماری و هنر
مطالعه دستور العمل ثبت پروپوزال
ثبت نام در سيستم ثبت پروپوزال
بقيه مراحل طبق دستور العمل
قبل از ثبت پروپوزال حتماً دستور العمل ثبت پروپوزال را از سايت دانشکده دانلود و مطالعه بفرماييد.



جهت اضافه نمودن استاد راهنما و يا مشاوره ای که نامش در سيستم ثبت پروپوزال نيست ارائه موارد ذيل الزامی
می باشد:

.1
.2
.3
.4

آخرين حکم کارگزينی
ارائه کد ملی استاد مربوطه
ارائه پست الکترونيکی استاد
ارائه شماره حساب بانک ملی يا ملت



مطرح نمودن پروپوزال در شورای گروه و سپس شورای دانشکده ( صورتجلسه گروه الزاميست)

ثبت نام در سيستم
ثبت پروپوزال

مراحل دريافت فرمها و آيين نامه های پژوهشی :
 ورود به سايت http://www.srbiau.ac.ir
 انتخاب دانشکده عمران ،معماری و هنر
 فرمها
 فرمهای پژوهشی
 يا برد پژوهشی

گزارش  3ماهه:

 دانشجويان موظف اند با ارتباط مستمر با استاد
راهنمای خويش گزارش پيشرفت پايان نامه را هر3
ماه يکبار به استاد راهنما وپس از اخذ تأئيديه و
نظرات وی آنرا به مدير گروه مربوطه ارائه دهند  .فرم
مذکور در سايت دانشکده موجود می باشد.

دفاع از پايان نامه:


در پايان حداقل  6ماه و پس از اتمام تحقيق پايان نامة کارشناسی ارشد ،دانشجو موظف است با هماهنگی اساتيد راهنما و مشاور آمادگی دفاع خود را به گروه مربوطه از
طريق سامانه ثبت پروپوزال اعالم نموده و طبق دستورالعمل مندرج در سايت فايل  pdfپايان نامه خود را در سيستم بارگذاری نمايد و طی گذراندن مراحلی فرم های
مربوط به آن را از دفتر پژوهش اخذ نمايد .



بديهی است ارزشيابی پايان نامه در دفاع برای دانشجويان کارشناسی ارشد برای ورودی های قبل از سال  95از حداکثر  18می باشد  .برای دانشجويان که از ورودی 95
به بعد ثبت نام نموده اند نمره دهی وجود ندارد و ارزشيابی بر اساس در جه عالی-بسيار خوب-خوب انجام می گردد.



الزم به ذکر است دانشجويان مشمول حداکثر تا  6ماه و غير مشمول تا حداکثر  12ماه پس از دفاع می بايست مقالة چاپ شدة خويش را ارائه نمايند  ،مقاله مذکور بايد به
امضاء اساتيد راهنما رسيده باشد .در غير اينصورت نمره براساس مصوبة فوق الذکر منظور خواهد گرديد.



دانشجو تا زمانی که ازپايان نامة خود دفاع ننموده است موظف است در نيمسال بعدی برای تمديد پايان نامه ثبت نام نمايد .



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



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



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

تسويه حساب:
 در مرحلة بعد از دفاع و پس از گذراندن مدت زمان
مذکور در بند فوق ( مشمول و غير مشمول) جهت
تسويه حساب الزم است تعداد  1نسخه  CDحاوی
متن نهايی پايان نامه به طور کامل و مندرج در آئين
نامة جديد نگارش پايان نامه)  ،در صورت ارائه مقاله و
منابع مورد استفاده و تحويل يک نسخه پايان نامه
مجلد صحافی شده با امضاء اساتيد راهنما به همراه
فرم تسويه حساب پژوهشی که در سايت دانشکده
درج گرديده است ،به پژوهش دانشکده الزامی است .

نکته آخر:
 الزم به ذکر است راه ارتباطی (پژوهشی) دانشجويان
با دانشکده از طريق سايت دانشکده و سيستم ثبت
پروپوزال و برد پژوهشی می باشد .تمامی فرمهای
مورد احتياج دانشجويان و بخشنامه های مهم
معاونت پژوهش و فناوری واحد نيز در سايت
دانشکده و دانشگاه درج گرديده است.


کارشناس رشته های عمران خانم ملکی داخلی40214
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