فرآیند بررسی پروپوزال دانشجویان كارشناسیارشد (و دكتری حرفهای)

1



2

-1دانشجویان فرصت دارند از نیمسال دوم تحصیلي تا حداکثر قبل از اتمام نیمسال سوم تحصیلي موظفند موضوع خود را در گروه تخصصي به تصوویب
برسانند .در غیر این صورت زمان فارغالتحصیلي آنها به تاخیر خواهدد افتاد

-2انتخاب استاد راهنما و مشاور با نظر گروه توسط دانشجو
نکته مهم در خصوص بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور
الف) استاد راهنما :داشتن مدرك دکتری تخصصي و حداقل مرتبه استادیاری برای اعضای هیأت علمي دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقاتي معتبر(اولویت با اساتید تمام وقت و
سپس نیمه وقت و در نهایت اساتید مدعو ميباشد)
ب) استاد مشاور:دارا بودن یکي از شرایط سه گانه زیر

3
4
عودت

5

 -1دارا بودن شرایط مندرج در بند الف
 -2مربیان برجسته با مدرك کارشناسيارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از  11سال در مراکز دانشگاهي یا تحقیقاتي (در صورت نبودن استادیار به تعداد کافي و با تأیید
گروه
تخصصي).سیستم ثبت پروپوزال توسط دانشجو و تائید ایشان توسط مدیر گروه
ثبت نام در
-3
 -3کارشناسان ار شد غیر هیأت علمي شاغل در مراکز تحقیقاتي یا صنعتي (در صورتیکه دانشجو از امکانات یا اطالعات آن مراکز استفاده مينماید) بعنوان اسوتاد مشواور
صنعتي با تأیید مراتب توسط گروه تخصصي و تأیید نهایي در شورای پژوهشي واحد(.الزم است  11سال سابقه کار در صنعت را داشته باشند)

-4انتخاب اساتید توسط دانشجو در سیستم ثبت پروپوزال

-5تائید دانشجو توسط اساتید در سیستم ثبت پروپوزال


نکته مهم در خصوص بند  5بعد از این مرحله هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود ،دانشجو تمامي روند تایید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله

-

تکرار کند

-6تکمیل فرم پروپوزال و ارسال در سیستم برای اساتید توسط دانشجو و تائید اساتید (حداکثر ظرف مدت دو هفته)
نکته مهم در خصوص بند  6تکمیل مندرجات پروپوزال شامل موارد ذیل ميباشد:
 -1اطالعات مربوط به دانشجو

عودت

6

 -2اطالعات مربوط به پایاننامه

 -3روششناسي تحقیق

 -4استفاده از امکانات آزمایشگاهي واحد

 -5زمانبندی انجام تحقیق

 -6تکمیل اطالعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور

 -7تأیید استفاده از امکانات آزمایشگاهي واحد
آدرس سایت دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :

عودت

7

عودت

8

عودت

-9
-

11

11

معاونت پژوهشي -اداره امور پشتیباني پایاننامهها -فرمها و آییننامههای پژوهشي

-7ارسال پروپوزال برای گروه به صورت خودکار و تائید مدیر گروه پس از مطرح شدن در شورای گروه تخصصي

-8پس از این مرحله ،پروپوزال به صورت خودکار برای دانشکده ارسال شده و نهایتاً در شورای پژوهشي دانشکده به تصویب ميرسد

-9پس از این مرحله پروپوزال به صورت خودکار برای تصویب به معاونت پژوهشي ارسال خواهد شد

 -11پس از تصویب پروپوزال در حوزه معاونت پژوهشي صدور ابالغیه و احکام اساتید راهنما و مشاور توسط دفتر پژوهش دانشکده
مربوطه انجام خواهد شد.

-11دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسي ارشد پس از گذشت حداقل  6ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشوکده در
صورت نداشتن منع آموزشي ،دانشجویي و رعایت سایر ضوابط قابل انجام ميباشد.

چارت تصویب پروپوزال دانشجویان دكتری تخصصی
-1دانشجویان موظفند پس از امتحان جامع نسبت به تصویب پروپوزال نهوایي خوود در گوروه

-2انتخاب استاد راهنما

تخصصي و دانشکده و شورای پژوهشوي واحود اقودام نماینود .در غیور ایون صوورت زموان

و مشاور با نظر گروه

فارغالتحصیلي آنها به تاخیر خواهد افتاد(.دانشجویان دکتری ميتوانند قبل از امتحوان جوامع
موضوع خود را با اساتید راهنما و مشاور نهایي کنند)

توسط دانشجو

طی این

نکته مهم بند 2شرایط اساتید راهنما و مشاور

الف) استاد راهنما :ميبایست عضو هیأت علمي دانشگاه بووده و حوداقل  3سوال سوابقه
تدریس و تحقیق در دوره کارشناسي ارشد و یا باالتر با مرتبه استادیاری را داشته باشود.

-3ثبت نام در سیستم ثبت
پروپوزال توسط دانشجو و تائید

مراحل

ایشان توسط مدیر گروه

(اولویت با اساتید تمام وقت و سپس نیمه وقت و در نهایت اساتید مدعو ميباشد)

تبصره :در شرایط خاص راهنمایي رساله دانشجو مي تواند توسط دو استاد راهنما به طوور

پس از

مشترك صورت گیرد.
ب) استاد مشاور :دارا بودن شرایط مندرج در بند الف و تبصره ذیل آن.

-4انتخاب اساتید توسط دانشجو
در سیستم ثبت پروپوزال

امتحان
نکته مهم بند  5بعد از این مرحله هر زمان پروپوزال دانشجو تائید نشود،

عودت

-5تائید دانشجو توسط اساتید

جامع

دانشجو تمامي روند تایید پروپوزال خود را مجدداً باید از این مرحله تکرار
کند

در سیستم ثبت پروپوزال

آدرس سایت دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :
معاونت پژوهشي -اداره امور پشتیباني پایاننامهها -فرمها و آییننامههای
پژوهشي

-6تکمیل فرم پروپوزال و

عودت

ارسال در سیستم برای اساتید

نکته مهم بند  6تکمیل مندرجات پروپوزال شامل موارد ذیل ميباشد:

توسط دانشجو و تائید اساتید

 -1اطالعات مربوط به دانشجو

(حداکثر ظرف مدت دو هفته)

 -2اطالعات مربوط به پایاننامه

 -3روششناسي تحقیق

 -4استفاده از امکانات آزمایشگاهي واحد

 -5زمانبندی انجام تحقیق

 -6تکمیل اطالعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور

 -7تأیید استفاده از امکانات آزمایشگاهي واحد

-7ارسال پروپوزال برای گروه
به صورت خودکار و تائید

عودت

مدیر گروه پس از مطرح شدن

فاصله تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی با شورای پژوهشی

در شورای گروه تخصصي

دانشکده و ارسال پروپوزال به پژوهش واحد نباید بیش از یک ماه باشد
حداكثر

-8پس

عودت

از

این

مرحله،

یک ماه

پروپوزال به صورت خودکار
برای دانشکده ارسال شده و

دانشجو یک سال پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده به

نهایتاً در شورای پژوهشي

شرط گذشتن  7ترم تحصیلی میتواند از رساله خود دفاع نماید

دانشکده به تصویب ميرسد
حداكثر
یک ماه

-9پس
عودت

از

این

مرحله

-11دفاع از رساله در مقطع دکتری

پروپوزال به صورت خودکار
برای

معاونت

ارسال خواهد شد

پس از گذشت یکسال از تاریخ

پژوهشي

تصویب پروپوزال در شورای
-11پس از تصویب پروپوزال در حوزه

پژوهشي دانشکده و از ترم 7

معاونت پژوهشي صدور ابالغیه و احکام

تحصیلي به بعد در صورت نداشتن

اساتید راهنما و مشاور توسط دفتر

منع آموزشي ،دانشجویي و رعایت

پژوهش دانشکده مربوطه

سایر ضوابط قابل انجام ميباشد.

چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویهحساب دانشجویان كارشناسیارشد

برای نیمسال اول حداکثر تا پایان دیماه هرسال

الف) ارسوال پایوانناموه توسوط دانشوجو در سیسوتم ثبوت

برای نیمسال دوم حداکثر تا پایان مردادماه هرسال

آخرین مهلت زمان

پروپوزال ،تایید پایاننامه در سیستم توسط اسواتید راهنموا و

برگزاری دفاع در هر

مشاور و مدیر گروه ،ثبت نام داور یوا داوران دانشوجو توسوط

نیمسال

برای نیمسال اول حداکثر تا پایان بهمنماه هرسال

مدیر گروه در سیستم ،تاییود پایوان ناموه توسوط کارشوناس

برای نیمسال دوم حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال

پژوهشووي دانشووکده ،تحویوول نامووه داور توسووط کارشووناس
پژوهشي دانشکده بوه دانشوجو ،تحویول جوواب داور توسوط
دانشجو به پژوهش

مدارك الزم جهت

ب) برگه وضعیت تحصیلي :یکي دیگر از مودارك الزم جهوت

انجام دفاع

دفاع ارسال برگه وضعیت تحصیلي از آمووزش دانشوکده بوه
پژوهش دانشکده ميباشد.
ج) فرم تاریخ دفاع :پس از هماهنگي با کلیه اساتید (راهنموا،
دانشووجویاني کووه مقالوووه مقاالت

مشاور ،ناظر (داور) و مدیرگروه) الزم است دانشجو فرم اعوالم

مستخرج از پایان نامه ارائه دهنود (2

تاریخ دفاع را به امضاء اساتید رسانده و به همراه سایر مدارك

نمره از  21نمره دفواع از پایوانناموه

تحویل دفتر پژوهشي دانشکده نماید.

اختصاص به ارائه پوذیرش یوا چوا

هو) برگزاری جلسوه دفواع بوا اطوالع قبلوي و درج آگهوي و

مقالووه در مجووالت معتبوور دارد) الزم

همچنین اطالع رساني در وب سایت دانشوکده مربوطوه انجوام

است در هنگام تدوین پایاننامه (قبل

پذیرد.

از مراحوول دفوواع) بووه دفتوور امووور
پژوهشي دانشکده مراجعه و از نحوه
تکمیل فرمهای مربوط به ارائه مقاله
مقاالت اطالع حاصل نمایند.

الف) فرم تسویهحساب :دریافت فرم از آموزش دانشکده مربوطه
ب) پایان نامه :پس از رفع اشکاالت مطرح شده  1نسخه پایان نامه تایپ شده با جلود گوالینگور
آبي تیره صحافي ،و پس از تأیید دفتر پژوهشي دانشوکده توسوط دانشوجو تحویول کتابخانوه

مدارك الزم

مرکزی گردد.

جهت

ج)  CDپایان نامه :تهیه  1عدد  CDاز پایان نامه به صورت (فایل  PDF ،Wordو با فونتهوای

تسویهحساب

 Lotusو )Times New Romanبه همراه فرمهای ساختار بانك اطالعاتي و چکیده پایاننامه
که ميبایست تحویل کتابخانه مرکزی گردد.

چنانچه دفاع دانشوجو بوا
موفقیووت انجووام شووود و
پایان نامه نیواز بوه اصوالح
اشکاالت مطورح شوده در
جلسه دفاع نداشته باشد و
همچنین نمره نهایي دفواع
در صورتجلسه دفواع قیود
گردیده باشد.

آدرس سایت دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :
معاونت پژوهشي -اداره امور پشتیباني پاياننامهها -فرمها و آيیننامههاي پژوهشي

چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویهحساب دانشجویان دكتری تخصصی

حداقل  11روز قبل از پیش دفاع

آخرین مهلت زمان

الف) پیش دفاع :دانشجو پس از ارائوه پوذیرش یوا چوا

برگزاری دفاع در هر
نیمسال

مقالوه مقاالت مطوابق

بخشنامه های موجود فرم پیش دفاع را از دفتر پژوهشي دانشوکده دریافوت و بوا
برای نیمسال اول حداکثر تا پایانبیستم دیماه هرسال
برای نیمسال دوم حداکثر تا پایان بیستم مردادماه هرسال

هماهنگي اساتید راهنما ،مشاور ،ناظر ،داور داخلي و مدیرگروه جلسه پیش دفواع
را برگزار نماید.
ب) دانشجو باید فایل مقاله که در آن فایل پذیرش مقاله نیز باشود را بوه هموراه

مدارك الزم جهت

پایاننامه خود در سیستم ثبت پروپوزال ارسال نماید ،مقاله و پایاننامه برای مدیر

انجام دفاع

پژوهشي دانشکده ارسال ميگردد و پس از تائید مدیر پژوهشي ،پایاننامه و مقاله
دانشجويان ملزم به ارائه پذيرش يها اها
مقاله/مقاالت مطابق آخرين بخشنامه ههاي
موجود و همچنین فرم تأيیديه مقالهه كهه
ميبايست به تأيید استاد راهنما ،مديرگروه
تخصصي،مدير پژوهشي دانشكده و رياست
دانشكده برسانند و قبل از پهی دفهاع بهه
دفتر پژوهشي دانشكده ارائه نمايند.

در سیستم باید به تائید اساتید دانشجو و مدیر گروه رسیده و مدیر گروه نام یك
داور داخلي ،یك ناظر و دو داور خارجي را در سیستم برای دانشجو ثبت نماید.
ج) صدور احکام اساتید داور :دانشجو نامه داوران خوود را از پوژوهش دانشوکده
دریافت کرده و حكم صادره را به همراه يك نسخه رساله تحويل اساتید داده و پاسخ آنان
را به پژوهش دانشکده تحويل نمايد.
ه) برگه وضعیت تحصیلي :يكي ديگر از مدارك الزم جهت دفاع ،دريافت برگهه وعهعیت
تحصیلي از آموزش دانشكده توسط دانشجو و تحويل آن به پژوهش دانشکده ميباشد.

برای نیمسال اول حداکثر تا پایان دیماه هرسال

و) فرم تاریخ دفاع :در صورت پاسخ مثبت داوران و تحويهل جهواد داوران بهه پوژوهش

برای نیمسال دوم حداکثر تا پایان مردادماه هرسال

دانشکده در اين مرحله الزم است دانشجو عمن هماهنگي با كلیه اساتید (راهنما ،مشاور،
عضو كمیته نظارت ،داوران و مديرگروه) فرم اعالم تاريخ دفاع را كه به امضاء كلیهه اسهاتید
رسیده تحويل پژوهش دانشکده نمايد.

برای نیمسال اول حداکثر تا پایان بهمنماه هرسال

ز) برگزاري جلسه دفاع با اطالع قبلي و درج آگهي و همچنین اطهالعرسهاني در ودسهايت
دانشكده مربوطه انجام پذيرد.

برای نیمسال دوم حداکثر تا پایان شهریورماه هرسال

الف) فرم تسویهحساب :دریافت فرم از آموزش دانشکده مربوطه
ب) پایان نامه :پس از رفع اشکاالت مطرح شده  1نسخه پایان نامه تایپ شده با جلد گوالینگور
مشکي صحافي ،و پس از تأیید دفتر پژوهشي دانشوکده توسوط دانشوجو تحویول کتابخانوه
مرکزی گردد.

مدارك الزم جهت

ج)  CDپایاننامه :تهیه  1عدد  CDاز پایاننامه به صورت (فایل  PDF ،Wordو با فونتهای

تسویهحساب

 Lotusو )Times New Romanبه همراه فورمهوای سواختار بانوك اطالعواتي و چکیوده
پایاننامه که ميبایست تحویل کتابخانه مرکزی گردد.
د) ارائه فرم تأیید مقاله همراه نام ه پذیرش یا چا مقاالت :دانشجو موظف اسوت بوه هنگوام
مراجعه به اداره امور پایاننامهها جهت تسویه حساب فرم تأیید مقاله ،پذیرش مقالوه و مقالوه
چا شده یا ارسالي برای چا که به امضاء (استاد راهنما ،مدیرگروه ،مدیر پژوهشي و ریاست
چنانچه دفاع دانشجو با موفقیت انجام

دانشکده) رسیده را بر اساس آخرین بخشنامههای سازمان مرکزی ارائه نماید.

شووود و پایوواننامووه نیوواز بووه اصووالح
اشکاالت مطرح شده در جلسه دفواع
نداشته باشد و همچنین نموره نهوایي
دفاع در صورتجلسه دفاع قید گردیده
باشد.

آدرس سایت دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :
معاونت پژوهشي -اداره امور پاياننامهها -فرمها و آيیننامههاي پژوهشي

