چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسويهحساب دانشجويان كارشناسيارشد

-1زمان ارائه مدارك براي نیمسال اول حداكثر تا
پایان ديماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان مردادماه هرسال

زمان ارائه مدارك
براي اخذ مجوز دفاع

توضیحات الزم در خصوص بند:1پیش از برگزاري جلسه دفاعیه الزم است دانشجويان 2
گزارش پیشرفت کار  3ماه و تايیديه شرکت در جلسات دفاع را به پژوهش دانشکده
ارائه نمايند.

-2زمان دفاع :براي نیمسال اول حداكثر تا پایان

در هر نیمسال

بهمنماه هرسال
براي نیمسال دوم حداكثر تا پایان شهریورماه هرسال

مدارك الزم جه
انجام دفاع

 -3مدارك الزم جه


مراجته جه




پرین



دریاف

وضتی

تحصیلي

پایان نامه جه

مدیر پژوه

توضیحات بند 2
زمان دفاع با کلیه اساتید و در نهایتا با مدیر گروه هماهنگ می گردد.سپس از پژوهش
دعوتنامه روز دفاع اساتید ،نحوه نگارش پایان نامه ،اتمام مهلت مقاله و نامه جهت
گرفتن کالس برای روزدفاع دریافت می نمایید.
بعد از تعیین محل برگزاری دفاع حتما فرم اعالن عمومی که در سایت پژوهش
دانشکده موجود است را تکمیل نموده و  2نسخه به پژوهش دانشکده تحویل نمایید.

دفاع

آپلود پایان نامه در سامانه

در نیمسال اول از ابتدای ترم دانشجویان می توانند جهت مشاهده وضعیت تحصیلی
خود به دانشکده مراجعه نمایند .ارسال پایان نامه در سامانه ثبت پروپوزال اقدام نمایند
و آخرین زمانی که دانشجو می تواند فرمهای تکمیل شده دفاع را به پژوهش تحویل
دهد پایان دی ماه می باشد( .نکته مهم منظور ازتحویل فرمها تا پایان دی ماه این است
که حداقل زمانی که دانشجو می تواند مدارک دفاع خود را تحویل کارشناس پژوهش
بدهد پایان دی ماه و پایان مرداد ماه در هرنیمسال می باشد .اگر دانشجو در آخرین
روز پایان نامه را آپلود نماید تا پایان وقت اداری همان روز فرصت دارد تا مدارک
کامل شده را به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل نماید).
بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور و تعیین داور توسط مدیر گروه ،دانشجو جهت
دریافت نامه داور به پژوهش دانشکده مراجعه و پس از ارئه جواب داور خود به
پژوهش دانشکده فرمهای ارزشیابی مدیر پژوهش و رئیس دانشکده را دریافت
می نماید.

ارزشیابي

و رئیس دانشکده

نامه داوري و فرم دفاع از

كارشناس پژوه


تتیین تاریخ دفاع با هماهنگي
كلیه استاتید و مدیر گروه



دریاف

دعوتنامه و آیین نامه

نگارش و  ....از پژوه


تتین شماره كالس و اعالن عمومي



اعالن عمومي در  2نسخه

مدارك الزم
جه
تسویهحساب

نکته مهم بند  : 4الف) نمره دفاع از  18محعساه ما گاردد و پا از اینکا  2نماره باعی معناهه از پعیاع نعما مشاص
گردیه(ب صورت انصراف از مقعل  ،ارائ مقعل و یع بعه از گذشت  1ساع  ،ثهات نماره ) دانشاوو ابتاها فار تساوی
حسعب پژوهش را از سعیت دانشکهه یسمت برد پژوهش دریعفت م نمعیه و یک نسص صحعف شهه از پعیع نعم
ب راهنمع و یک نسص ب مشعور داده و در این فر از ایشع امضع دریعفت م کنه .امضعی اسعتیه داور نیا در ایان
فر ال امیست .سپ بعه از ثهت نمره پعیع نعم در کعرنعم فر تسوی حسعب نهعی را از یسمت دانشووی دانشکهه
دریعفت و بع یک پعیع نعم صحعف شهه و  2عاهد  cdطها آیاین نعما نگاعر با پاژوه دانشاکهه مراجعا ما کناه
.امضعی استعد یع اسعتیه راهنمع روی صفح او پعیع نعم صحعف شهه ال امیست.
ب) پعیع نعم  :پ از رفع اشكعالت مطرح شهه  1نسص پعیع نعم تعیپ شهه بع جله گعلینگور آبي تیره صحعفي ،و پا
از تأییااه دفتاار پژوهشااي دانشااكهه توس ا دانشااوو تحوی ا كتعبصعن ا مرك ا گااردد CD.پعیااع نعم ا  :تهی ا  2عااهد  CDاز
پعیع نعم با صاورت (فعیا  PDF ،Wordو باع فوناتهاع  Lotusو )Times New Romanبا هماراه فار هاع ساعتتعر بعنا
اطالععتي و چكیهه پعیع نعم ك ميبعیست تحوی كتعبصعن مرك گردد.

4چنانچههه دفههاع دانشههجو بهها
موفقیت انجهام شهود دانشهجو
مشمول تا  6مهاه و دانشهجوي
غیر مشمل تا  1سهال فرصهت
جهت ارائه مقاله دارد .در غیهر
اينصورت پس از اتمهام مهلهت
مقالهج نمره پايهان نامهه بهدون
محاسبه مقاله ارزيابی می گردد.

آدرس سای

دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :

معاونت پژوهشی -اداره امور پشتیبانی پاياننامهها -فرمها و آيیننامههاي پژوهشی

چارت تصويب پروپوزال دانشجويان كارشناسيارشد
 -2انتخاب استاد
راهنما با نظر گروه و

-1دانشجويان فرصت دارند از نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر قبل از اتمام نیمسال
سوم تحصیلی موظفند موضوع خود را در گروه تخصصی به تصويب برسانند .در غیر
اين صورت زمان فارغالتحصیلی آنها به تاخیر خواهد افتاد.

حداكثر

مشاور با نظر استاد
راهنما

زمان

نکته مهم در خصوص بند  2شرایط اساتید راهنما و مشاور
الف) استاد راهنما :داشتن مدرك دكتري تخصصي و حداقل مرتبه استتادیاري

 -3ثب

نام در سیستم ثب

براي اعضاي هیأت علمي دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقتاتي متتبر(اولویت

ارسال

اساتید تمام وق

پروپوزال توسط دانشجو و تائید

و سپس نیمه وق

و در نهای

بتا

اساتید مدعو ميباشد)

ب) استاد مشاور:دارا بودن یکي از شرایط سه گانه زیر

ایشان توسط مدیر گروه

 -1دارا بودن شرایط مندرج در بند الف

پروپوزال

 -2مربیان برجسته با مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بتی
از  10سال در مراكز دانشگاهي یا تحقیقاتي (در صورت نبودن استادیار به تتداد

 -4انتخاب اساتید توسط
دانشجو در سیستم ثبت
پروپوزال

كافي و با تأیید گروه تخصصي).

تا پايان

 -3كارشناسان ارشد غیر هیأت علمي شاغل در مراكز تحقیقاتي یا صنتتي (در
صورتیکه دانشجو از امکانات یا اطالعات آن مراكز استفاده مينمایتد) بتنتوان
استاد مشاور صنتتي با تأیید مراتب توسط گروه تخصصتي و تأییتد نهتایي در

نیمسال

عودت

5تائید دانشجو توسط اساتید
در سیستم ثبت پروپوزال

شوراي پژوهشي واحد(.الزم اس

سوم

 10سال سابقه كار در صنت

را داشته باشند)

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

 -6تکمیل فرم پروپوزال و

عودت

مي باشد

ارسال در سیستم براي اساتید

آدرس سای

توسط دانشجو و تائید اساتید

معاونت پژوهشی -اداره امور پشتیبانی پاياننامهها -فرمها و آيیننامههاي پژوهشی

(حداكثر ظرف مدت دو هفته)

عودت

دانشگاهwww.srbiau.ac.ir :

نکته مهم در خصوص بند  6تکمیل مندرجات پروپوزال شامل موارد ذيل میباشد:
 -2اطالعات مربوط به پاياننامه
 -1اطالعات مربوط به دانشجو
 -4استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد
 -3روششناسی تحقیق
 -5زمانبندي انجام تحقیق (هم پوشانی)  -6تکمیل اطالعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور
 -7تأيید استفاده از امکانات آزمايشگاهی واحد

 -7ارسال پروپوزال براي گروه به
صورت خودکار و تائید مدير گروه
پس از معرح شدن در شوراي گروه
تخصصی

فاصله تصويب پروپوزال در شورای گروه تخصصي با شورای پژوهشي

عودت

 8پس از اين مرحلهج پروپوزال به
صورت خودکار براي دانشکده ارسال
شده و نهايتاً در شوراي پژوهشی
دانشکده به تصويب میرسد .دانشجوي
دکتري همزمان با ارسال پروپوزال در
کارتابل کارشناس پژوهش دانشکده
بايد يک نسخه پرينتی از پروپوزال به
همراه  12سري عنوان گزارش رساله
تا 2روز قبل از شوراي پژوهش
دانشکده به کارشناس خود در دانشکده
تحويل دهد .فرم عنوان گزارش رساله
در سايت دانشکده علوم و فنون
دريايی– برد پژوهشی قابل دسترسی
می باشد .دانشجوي ارشد کپی صفحهاول

دانشکده و ارسال پروپوزال به پژوهش واحد نبايد بیش از يک ماه باشد
حداكثر
يک ماه

دانشجو از زمان تصويب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشکده حداقل  6ماه به شرط ارائه

مقاله مورد تايید استاد راهنما (از ترم چهارم به بعد) ميتواند دفاع نمايد.

حداكثر

-11دفاع از پاياننامهه در مقعه
کارشناسی ارشد پس از گذشهت

يک ماه

حداقل  6ماه از تاریخ تصویب
پروپوزال در شوراي پژوهشي
عودت

-9پس از اين مرحله
پروپوزال به صورت خودکار
براي تصويب به معاونت
پژوهشی ارسال خواهد شد

دانشتتکده در صههورت نداشههتن
-10پس از تصويب پروپوزال در حوزه معاونت
پژوهشی صدور ابالغیه و احکام اساتید راهنما و
مشاور توسط دفتر پژوهش دانشکده مربوطه
انجام خواهد شد.

منه ه آموزشهههیج دانشهههجويی و
رعايت ساير ضهوابط قابهل انجهام
میباشد.

