
 

 

 راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سجاد

مراجعه کنید. « بروشور مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سجاد»برای اطالع از قوانین آموزشی دوره به 

 نامه مقطع ارشد معماری را توضیح می دهد.اطالعات این بخش، فقط مراحل پایان 

 مرحله اول: انتخاب استاد راهنما

  .پایان نامه ارشد به صورت انفرادی انجام می شود 

 

که از بخش فرم های کارشناسی ارشد در وبسایت دانشگاه، « اساتید پایان نامه ارشد معماریمعرفی »انتخاب استاد بر اساس لیست  1-1

شهرسازی قابل دریافت است. مراجعه به اساتید مربوطه و توافق بر سر موضوع با یکی از آنها. )توجه: پایان نامه دانشکده عمران معماری و 

ارشد، استاد مشاور ندارد. اساتیدی که به صورت دونفره نوشته شده اند راهنمایی پایان نامه را به صورت همکار، به عهده می گیرند یعنی 

 خواهد داشت. (پایان نامه، دو استاد راهنما 

 

بخش فرم های کارشناسی ارشد در وبسایت دانشگاه، دانشکده عمران معماری و از ( A-01)فرم « فرم انتخاب استاد راهنما»دریافت  1-2

 شهرسازی

  کارشناس گروهبه  تیرماه سال اول تحصیل انتهایتا فرم کامل که به امضای دانشجو و استاد راهنما رسیده است نهایتا  تحویل 1-3

 ای انتخاب شده )اقدام مدیرگروه(مبررسی و تخصیص استاد راهن 5-1

 ثبت استاد راهنمای دانشجو در سیستم آموزش )اقدام کارشناس گروه( 6-1

 

 مرحله دوم: پیشنهاد پایان نامه

انشکده عمران معماری از بخش فرم های کارشناسی ارشد در وبسایت دانشگاه، د (A-02)فرم  «فرم پروپوزال پایان نامه معماری»دریافت  2-1

 و شهرسازی

 

 «روش تحقیق و تدوین پایان نامه»و به عنوان پروژه کالس  تکمیل فرم با هماهنگی و تحت نظر استاد راهنما 2-2

 

 اول شهریور ماه سال اول تحصیلدر که به امضای استاد راهنما رسیده است،  (A-30و صورتجلسه دفاع پروپوزال )فرم  پروپوزالتحویل  2-3

چنانچه در این مقطع، پروپوزال دانشجویی به تصویب )یا تصویب با «. روش تحقیق و تدوین پایان نامه»به عنوان پروژه نهایی درس 

 میانه) اردیبهشت سال دوم تحصیل 15به نمره نهایی پایان نامه او اضافه خواهد شد. دانشجویان ارشد تا  نمره 5/0اصالحات جزئی( رسید، 

از  یک نمرهت دارند پروپوزال خود را به تصویب برساند. پس از این زمان، به ازای هر ترم تاخیر در اخذ تصویب پروپوزال، ترم چهارم( فرص

نمره نهایی پایان نامه دانشجو کسر خواهد شد. همچنین، استاد راهنما می تواند از راهنمایی دانشجو انصراف داده و دانشجو می بایست 

 اد راهنما و نوشتن پروپوزال جدید را انجام دهد.مجددا مراحل انتخاب است

 

 گروه(  دبیر کمیته تحصیالت تکمیلی)اقدام مدیرگروه به عنوان  و تکمیل صورتجلسهتوسط دو داور  پروپوزال و تصویب یا رد بررسی 2-4



 

 

 در صورت تایید پروپوزال، مراحل الکترونیکی زیر انجام می پذیرد:  2-5

 در ترم چهارم  انتخاب واحد پایان نامهپس از  ،طریق پورتال دانشجوییاز  ثبت اطالعات پروپوزال و بارگزاری فایل آن

 )اقدام دانشجو( تحصیل

 )تایید پروپوزال )اقدام استاد راهنما 

 )تایید )اقدام مدیرگروه 

 اقدام استاد راهنما( دفاع پروپوزال در سیستم جلسه تایید و ثبت صورت( 

 )تایید برگزاری جلسه )اقدام مدیرگروه 

  گزارش گیری )اقدام کارشناس گروه(ثبت و 

با انتخاب واحد پایان نامه، در صورت عدم آمادگی جهت دفاع در آن ترم، باید واحد پایان نامه در ترم های آتی به طور متداوم 

 تا زمان دفاع اخذ شود. 

 

 مرحله سوم: گزارش پیشرفت کار

  شت پس از صویب پروپوزال در گروه 9گذ ست ماه از تاریخ ت شد، موظف ا شجو آماده دفاع از پایان نامه نبا شرفت »، چنانچه دان گزارش پی

( خود را که به امضای استاد راهنما رسیده است به مدیرگروه )دبیر کمیته تحصیالت تکمیلی گروه( تحویل دهد. چنانچه A-04)فرم « کار

شد،  ستاد راهنما نبا شجویی مورد تایید ا شرفت کار دان ستاد راهنما می تواند از راهنماییدر این مقطع، پی شجو  ا صراف داده و دان شجو ان دان

صویب آن را انجام دهد. می شتن پروپوزال جدید و اخذ ت ستاد راهنما، نو ست مجددا مراحل انتخاب ا ستاد راهنما، بای صراف ا )در حالت ان

 گروه در این زمینه مسئولیتی ندارد.( مسئولیت انتخاب استاد راهنمای جدید دارای ظرفیت، به عهده دانشجو خواهد بود و

 

 : دفاع از پایان نامهچهارممرحله 

  ماه پس از ثبت آن در سیستم 4و حداقل  ماه پس از تایید پروپوزال 9زمان اقدام: حداقل 

  معماریپایان نامه ارشد  روش مرجع نویسی»و « شیوه نامه پایان نامه ارشد معماری»پایان نامه می بایست بر اساس قالب» 

فایل از بخش فرم های کارشناسی ارشد در وبسایت دانشگاه، دانشکده عمران دو تهیه شده باشد. این  تعیین شده توسط گروه

 معماری و شهرسازی قابل دریافت است. 

 همانند جویی پایان نامه )اقدام استاد راهنما( 4-1

ی متن پایان نامه، خروجی سامانه همانند جو )که با همپوشانی کمتر از ثبت درخواست دفاع پایان نامه از طریق پورتال دانشجویی )بارگزار 4-2

 مجوز خواهد داشت( و مقاالت مستخرج از پایان نامه )اقدام دانشجو( 20%

 تایید پایان نامه )صحت فایل های ثبت شده، پیشنهاد اساتید داور و بارگزاری صورت جلسه دفاع از پایان نامه( )اقدام استاد راهنما( 4-3

از دروس گذرانده شده، اخذ واحد  14واحد درسی، داشتن حداقل معدل  26ید وضعیت تحصیلی دانشجو )داشتن سنوات مجاز، گذراندن تای 4-4

 پایان نامه در هر نیمسال به طور متداوم( و ثبت تاریخ دفاع از پروپوزال )اقدام کارشناس گروه(

 ثبت سوابق همانند جویی )اقدام کارشناس تحصیالت تکمیلی( 4-5

 نظارت و کنترل مستندات و اطالعات پایان نامه و صدور مجوز دفاع )اقدام مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه( 4-6

دبیر کمیته تحصیالت به عنوان یین اساتید داور )اقدام مدیرگروه تایید وضعیت آموزشی دانشجو، تاریخ دفاع از پیشنهاد پایان نامه و تع 4-7

 گروه( تکمیلی

 و ساعت( )اقدام استاد راهنما(هماهنگی جلسه دفاع )روز  4-8



 

 

 اطالع رسانی جلسه دفاع )اقدام کارشناس گروه( 4-9

 برگزاری جلسه دفاع 4-10

 

 دانش آموختگی: پنجممرحله 

 .اع که به تایید استاد راهنما برسدتدوین گزارش نهایی بر اساس نظرات اساتید در جلسه دف 1-5

 ثبت گزارش تایید شده در سامانه ایران داک وزارت علوم 5-2

 تحویل مستندات کامل پایان نامه به استاد راهنما 5-3

 ثبت درخواست تسویه حساب به صورت الکترونیکی از طریق پورتال دانشجویی 5-4

 

  

 


