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مقدمه
متن حاضر حاوی ضوابط تکمیلی دانشکده مهندسی عمران برای دورههای کارشناسیارشد میباشد .اين متن بايد به
همراه "مجموعه مقررات و آيیننامههای آموزشی دوره کارشناسیارشد ناپیوسته دانشگاه صنعتی شريف" که از سوی
حوزه مديريت کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه در اختیار دانشجويان قرار گرفته است مالک عمل قرار گیرد .برای اين
منظور ضوابط خاص دانشکده برای هر يک از مواد مجموعه مقررات دانشگاه برای دورههای کارشناسیارشد با رعايت
فصلبندی مجموعه مقررات دانشگاه و ذکر شماره ماده موردنظر در داخل هر فصل ارائه شده است.

فصل اول مجموعه مقررات دانشگاه – کلیات
 -2-1دانشجويان جديدالورود با شرکت در جلسه معارفه دانشجويان کارشناسیارشد که قبل از آغاز سال تحصیلی
برگزار میگردد با مدير و ساير اساتید گروه آموزشی خود آشنا شده و از ضوابط موجود گروه آموزشی (لیست دروس
اجباری  -اختیاری ،برنامه ترمی و  )...خود آگاه خواهند شد .کلیه سواالت و درخواستهای دانشجويان کارشناسیارشد
در بدو امر بايد با مدير گروه آموزشی مطرح گردد .هرگونه درخواست دانشجو خطاب به شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده بايد با تائید مدير گروه آموزشی همراه باشد.
 -2-2تا زمان انتخاب استاد پاياننامه ،مدير گروه آموزشی استاد راهنمای دانشجويان خواهد بود .در خصوص
دانشجويان آموزش محور ،مدير گروه آموزشی تا پايان دوره استاد راهنمای اين دانشجويان خواهد بود.

فصل دوم مجموعه مقررات دانشگاه – شرایط ورود
دانشکده فاقد ضوابط تکمیلی در خصوص مواد اين فصل میباشد.

فصل سوم مجموعه مقررات دانشگاه – نحوه اجرا ،طول دوره و مرخصی تحصیلی
دانشکده فاقد ضوابط تکمیلی در خصوص مواد اين فصل میباشد.

فصل چهارم مجموعه مقررات دانشگاه – واحدهای درسی ،ارزشیابی و حضور و غیاب
 -8-1دانشجويان کارشناسیارشد گرايشهای مختلف مهندسی عمران بايد حداقل  24واحد درسی و  6واحد پاياننامه
و  2درس سمینار هر يک به ارزش يک واحد (جمعاً  32واحد) را برای فراغت از تحصیل با موفقیت بگذرانند.

 -8-2دروس الزامی دورههای کارشناسیارشد بايد حتماً در داخل دانشکده اخذ شوند .حداکثر يک درس اختیاری
میتواند خارج از دانشگاه و جمعا دو درس اختیاری خارج از دانشکده اخذ شود  .اخذ اين دروس نیاز به موافقت استاد
راهنما و گروه آموزشی دارد .جهت اخذ دروس از خارج از دانشگاه دانشجو بايد فرم دانشجوی مهمان را تکمیل و روال
اداری مربوطه را طی کند .در غیر اينصورت نمره درس در کارنامه وی (بصورت  )CRثبت نشده و درس گذرانده شده
مورد قبول نخواهد بود.
 -8-3دانشجويان کارشناسیارشد دو درس سمینار  Iو سمینار  IIهر کدام به ارزش يک واحد را در دوره تحصیلی خود
اخذ خواهند نمود .درس سمینار  Iدر ترم پائیز هر سال در هر گروه آموزشی ارائه میگردد .در اين درس ،روش تحقیق،
نحوه تهیه پیشنهاد پژوهشی ،تهیه پاياننامه و مقاالت علمی ،نحوة ارائه سمینار و نظاير آن ارائه خواهد شد .در درس
سمینار  IIهر يک از دانشجويان بر روی موضوع مورد عالقه خود برای انجام پاياننامة کارشناسیارشد با يکی از اساتید
گروه آموزشی بعنوان استاد راهنما کار کرده و در پايان همان ترم گزارش خود را جهت ارزيابی ،تصويب و دادن نمره
طبق روال گروه آموزشی مربوطه ارائه خواهد نمود .دانشجويان آموزش محور نیز طی روال مشابهی نسبت به انتخاب
موضوع مورد عالقه خود و تهیه گزارش اقدام خواهند نمود.
 -9-1حداکثر واحد مجاز جهت ثبتنام در هر ترم  13واحد و حداقل آن  8واحد است .در صورتی که دانشجو در
درس پاياننامه ثبتنام کرده باشد .دانشجوی تمام وقت محسوب شده و رعايت ضابطه اخذ حداقل  8واحد در اين
حالت لزومی ندارد.
 -9-2در خصوص دروس الزامی و اختیاری ،مديران گروههای آموزشی دانشجويان را راهنمائی مینمايند .همچنین از
آنجائیکه دروس کارشناسیارشد دانشکده غالبا هر ترم ارائه نمیشوند ،دانشجويان بايد برنامه درسی خود را با راهنمائی
مدير گروه آموزشی مربوطه طوری برنامهريزی نمايند که بتوانند واحدهای درسی و سمینار خود را طبق برنامه آموزشی
مصوب گروه گذرانده و فرصت کافی جهت انجام تحقیقات مربوط به پاياننامه خود را داشته باشند (فهرست دروس
الزامی و اختیاری گرايشهای مختلف کارشناسیارشد دانشکده مهندسی عمران در پیوست شماره  5آمده است).
 -9-3انتقال دروس اضافی اخذ شده در دوره کارشناسی ،به دوره کارشناسیارشد (اگر چه دروس اخذ شده جزو
دروس دوره کارشناسیارشد باشد) امکانپذير نیست.
 -9-4در صورتی که دانشجوی کارشناسیارشد ،درسی از دوره کارشناسی را بگذراند ،اين درس در کارنامه وی ثبت
خواهد شد ولی در جمع تعداد واحدهای گذراندة دوره کارشناسیارشد و معدل وی به حساب نمیآيد .اخذ دروس

مختص دورة دکترا توسط دانشجوی کارشناسیارشد منوط به موافقت گروه آموزشی مربوطه و استاد درس میباشد .در
اين حالت درس اخذ شده جزو دروس اختیاری دانشجوی کارشناسیارشد به حساب خواهد آمد.
-16-2دروس جبرانی ترجیحاً بايد در ترم اول تحصیلی ،توسط دانشجو اخذ و گذرانده شود .دروس جبرانی را نمیتوان
حذف اضطراری ) (Wنمود.

فصل پنجم مجموعه مقررات دانشگاه – دانشآموختگی ،انصراف و محرومیت از تحصیل
 -5-1حداقل طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسیارشد دو نیمسال تحصیلی میباشد .دانشجو جهت اتمام دوره در
پايان سال اول موظف به گذراندن تمامی واحدهای مورد نیاز تا پايان نیمسال دوم ،و تصويب پیشنهاد پژوهشی در نیمسال
دوم تحصیلی خود میباشد.

فصل ششم مجموعه مقررات دانشگاه – مقررات خاص شیوه آموزشی (بدون پایان نامه)
 -23-1در برنامه کارشناسیارشد بدون پاياننامه دانشکده دانشجويان موظف به گذراندن حداقل  30واحد درسی و 2
درس سمینار يک واحدی (جمعاً  32واحد) میباشند.
 -23-2در برخی از گروههای آموزشی دانشکده ،برنامه کارشناسیارشد آموزش محور (بدون پايان نامه) ارائه نمیگردد.
 -23-3گروههای آموزشی میتوانند ضوابطی را برای امکان اخذ پاياننامه توسط دانشجويان وضع نمايند .برای اطالع از
اين شرايط دانشجويان میتوانند با مديران گروههای آموزشی و ذيربط مشورت نمايند.
 -23-4دانشجويانی که مايلند دوره تحصیلی خود را بدون پاياننامه (آموزش محور) به پايان برسانند بايد تقاضای کتبی
خود را حداکثر تا پايان ترم دوم تحصیلی به مدير گروه آموزشی ارائه دهند .تصمیمگیری در اين خصوص با گروه
آموزشی است .در صورت تصويب گروه آموزشی ،درخواست دانشجو توسط مدير گروه آموزشی جهت تصويب به
شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال میگردد.

فصل هفتم مجموعه مقررات دانشگاه – مقررات خاص شیوه آموزشی – پژوهشی (با پایاننامه)
 -28-1دانشجويان آموزشی – پژوهشی میتوانند در ترم سوم تحصیلی خود در درس پاياننامه کارشناسی ارشد با 6
واحد به شماره  20-900ثبتنام نمايند .در صورتی که تا پايان زمان ثبتنام ترم سوم (برحسب تقويم دانشگاه) موضوع

پیشنهاد تحقیقاتی دانشجو در سامانه آموزشی دانشگاه به ثبت نرسیده باشد ،دانشجو مجاز به ثبتنام نخواهد بود .برای
ثبت موضوع پیشنهادی پاياننامه دانشجو در سامانه آموزشی دانشگاه تا قبل از آغاز ترم سوم مراحل زير بايد طی شود:
الف) تکمیل فرم تعیین استاد راهنما و تحويل آن به مدير گروه آموزشی (حداکثر تا پايان ترم دوم تحصیلی)
ب) تکمیل فرم تعريف پاياننامه در سامانه آموزش دانشگاه ،ثبت و ارسال آن به استاد راهنما
ج) تحويل نسخه چاپی فرم تعريف پايان نامه بهمراه متن پیشنهاد پژوهشی به مدير گروه آموزشی مربوطه .کلیه
دانشجويان کارشناسیارشد موظفند تا آغاز نیمسال سوم تحصیلی خود اين مرحله را به اتمام برسانند .در غیر
اينصورت و بسته به نظر گروه ،وضعیت تحصیلی اين دانشجويان میتواند به آموزش محور تبديل شود.
د ) استاد راهنمای مربوطه بايد فرم تعريف پاياننامه ثبت شده در سامانه را تأئید و به تحصیالت تکمیلی دانشکده
ارسال نمايد.
ه ) نهايتاً تحصیالت تکمیلی دانشگاه نسبت به صدور مجوز ثبتنام در درس پاياننامه کارشناسیارشد اقدام خواهد
نمود.
 -31-1حداقل فاصله زمانی بین تاريخ تصويب پیشنهاد تحقیقاتی و تاريخ دفاع از پاياننامه يک ترم تحصیلی
پس از ثبتنام در درس پاياننامه میباشد .بعنوان مثال دانشجو در پايان ترم سوم تحصیل خود به شرطی میتواند از پاياننامه
خود دفاع نمايد که پیشنهاد تحقیقاتی وی قبل از ابتدای ترم سوم تصويب شده و دانشجو در درس پاياننامه ثبتنام کرده
باشد.
 -31-2دانشجويانی که به دلیلی نتوانستهاند همه دروس مورد نیاز را در ترمهای اول و دوم تحصیلی خود بگذرانند و در
ترم سوم تحصیل خود ناگزيرند يک يا حداکثر دو درس را اخذ نمايند در صورت نیاز می توانند برای رعايت حداقل
تعداد واحد در ترم سوم در درس پايان نامه نیز ثبت نام نمايند.
تبصره  -اخذ درس "مطالعه انفرادی" برای دانشجويان کارشناسیارشد امکانپذير نمیباشد.

فصل هشتم مجموعه مقررات دانشگاه – انتقال ،تغییر رشته ،مهمانی
دانشکده فاقد ضوابط تکمیلی در خصوص مواد اين فصل می باشد.
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پیوست شماره 1
مراحل برگزاری جلسه دفاعیه پایاننامه دانشجویان کارشناسیارشد
مراحل دفاع از پاياننامه به شرح زير است:
 -1فرصت مورد نیاز جهت بررسی فرمهای درخواست مجوز دفاع از پاياننامه و صدور مجوز دفاع توسط اداره کل
تحصیالت تکمیلی دانشگاه حداقل  2هفته است .بنابراين ،دانشجويان کارشناسیارشد موظفند جهت انجام مراحل اداری
دفاع از پاياننامه ،پايان نامه خود را (همراه با مقاله در صورت وجود) دو هفته قبل از تاريخ برگزاری جلسه دفاعیه به
استاد راهنما ارائه نمايند.
 -2ثبت درخواست مجوز دفاع دانشجويان در سامانه آموزشی دانشگاه توسط استاد راهنما .تعیین اساتید ممتحن داخلی و
مدعو جلسه دفاعیه میبايست طبق ضوابط دانشکده انجام پذيرد.
 -3درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه (اين کار توسط دفتر
تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام و پیگیری میشود)
 -4اخذ دعوت نامه اساتید ممتحن از تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دانشجو و تحويل به آنها بهمراه متن کامل
پاياننامه و مقاله ( در صورت وجود) .دعوتنامه اساتید پس از اخذ مجوز از اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر
میگردد.
 -5برگزاری جلسه دفاع در موعد مقرر
 -6تکمیل و امضاء و تحويل فرمهای برگزاری جلسه دفاع ،فرم قرارداد استاد مدعو ،و فرمهای ارزيابی پاياننامه ،بدون
وارد کردن نمره نهائی به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط استاد راهنما.
تبصره :از آنجا که فرم گزارش دفاع از پاياننامه بايد حداکثر تا دو هفته بعد از تاريخ دفاع به اداره کل تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ارسال شود ،بنابراين اساتید راهنما بايد ظرف يک هفته اين فرم را به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده
تحويل نمايد.
 -7برای ارسال فرم تبديل  Jبه نمره توسط استاد راهنما ،دانشجو موظف به انجام کلیه اصالحات الزم طبق نظر ممتحنین
و استاد راهنما میباشد.
 -8استاد راهنما موظف به ارسال فرم تبديل  Jبه نمره ،حداکثر تا دو ماه پس از تاريخ دفاع ،به تحصیالت تکمیلی
دانشکده می باشد تا به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد .در غیر اين صورت نمره پاياننامه بصورت حرفی  Pيا
) (Fدر کارنامه دانشجو منظور خواهد شد .حداکثر فرصت دانشجو جهت تسويه حساب با دانشگاه و فراغت از تحصیل 6
ماه پس از انجام بند  6میباشد.

پیوست شماره 2
نحوه تعیین اساتید ممتحن و چگونگی ارزیابی پایاننامه
 -1اساتید ممتحن داخلی و خارجی توسط استاد پاياننامه تعیین شده و از طريق سامانه آموزشی دانشگاه به دفتر
تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال میشود.
تبصره  -1ممتحنین بايد در زمینه موضوع تحقیق صاحبنظر باشند .
تبصره  -2توزيع منطقی در دعوت از اساتید داخل و خارج از دانشکده در هر گروه آموزشی ،مورد تأکید شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده است .سقف تعداد حضور هر استاد داخلی در جلسات دفاعیه گروه ذيربط برحسب تعداد
ظرفیت دانشجويان کارشناسیارشد هر يک از اساتید آن گروه بعالوه يک نفر در هر سال تحصیلی تعیین میشود.
همینطور هر استاد مدعو (خارج از دانشکده) حداکثر  4بار در هر سال تحصیلی میتواند بعنوان ممتحن به جلسات
دفاعیه دعوت شوند (برای هر استاد فقط دوبار).
 -2ارزيابی پاياننامه دانشجويان کارشناسی ارشد پس از مطالعه متن پايان نامه و شرکت در جلسه دفاع نهايی توسط افراد
زير انجام میشود:
• استاد راهنمای پايان نامه
• استاد ممتحن داخل دانشکده
• استاد ممتحن خارج از دانشکده
تبصره  - 3معاون تحصیالت تکمیلی يا نماينده وی میتواند در جلسة دفاع از پايان نامه شرکت و بر روند کار نظارت
نمايد ولی در تعیین نمره نقشی نخواهد داشت.
 -3اعضای کمیته دفاعیه نسبت به تعیین نمره پاياننامه براساس عواملی چون کیفیت علمی پايان نامه ،نحوه نگارش و
ارائه و میزان تثبیت يافتههای مطالعه انجام شده اقدام خواهند نمود.
 -4نمره پاياننامه توسط اساتید ممتحن در برگههای ارزيابی جداگانهای که در جلسه دفاع در اختیار اساتید قرار
میگیرد (با در نظر گرفتن وضعیت مقاله تهیه شده در زمان دفاع) وارد شده و توسط استاد پاياننامه جمعبندی میشود
ولی نمره نهايی توسط معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده در فرم اصلی اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه وارد
میشود.

 -5در صورت دفاع از پاياننامه کارشناسیارشد تا پايان خرداد ماه نیمسال تحصیلی چهارم دانشجو 1 ،نمره تشويقی و در
صورت دفاع تا پايان مرداد ماه  0/5نمره تشويقی ،به نمره پاياننامه دانشجو اضافه خواهد شد.

پیوست شماره 3
دستورالعمل تهیه پیشنهاد پژوهشی پایاننامه کارشناسیارشد

نحوه تهیه پیشنهاد پاياننامه کارشناسیارشد در ادامه ارائه شده و شامل موارد زير باشد:
الف) صفحه عنوان :شامل آرم و نام دانشگاه ،نام دانشکده ،عنوان پاياننامه ،نام دانشجو ،نام استاد (ان) راهنما و
سال تحصیلی
ب) فهرست مطالب
پ) مقدمه و بیان مسئله

 1تا  3صفحه

ت ) مرور ادبیات فنی

1تا  8صفحه

ث ) روش انجام تحقیق

 1صفحه

ج ) برنامهزمانبندی

 1صفحه

چ ) مراجع

 1صفحه

متن پیشنهاد تحقیقاتی بايد بصورت فارسی ،تايپ شده در صفحات  A4مطابق دستورالعمل پیوست  2باشد .تعداد
صفحات متن پیشنهاد تحقیقاتی کارشناسی ارشد حداقل  7و حداکثر  20صفحه میباشد .عدم رعايت فرمت منجر به
عودت متن به دانشجو خواهد شد.

بسمهتعالی

دانشگاه صنعتی شريف

قلم  ،B Zarاندازه 16

دانشکده مهندسی عمران

پیشنهاد پاياننامه کارشناسی ارشد
گرايش مهندسی ...

قسمت های عنوان ،نام نگارنده و نام استاد راهنما
به صورت  Boldنوشته شود.

عنوان
عنوان پایاننامه

نگارنده
نام کامل نگارنده
استاد راهنما
نام کامل استاد راهنما
خرداد 1398

صفحات پیش از مقدمه با حروف ابجد شمارهگذاری
شوند.

چکیده

أ

نوع  Styleبرای سرفصلها Heading1و تنظیمات آن بدين شرحند:
قلم فارسی ،B Zar :اندازه  ،14حالت Bold
قلم التین ،Times New Roman :اندازه ،12حالت Bold

چکیده

هدف از اين متن ،آموزش نگارش فنی میباشد .اين خود يکی از اهداف مهم از ارائه پاياننامه کارشناسی ارشد است .جمله اول
چکیده در يک پیشنهاد پژوهشی بیانکننده هدف نهايی از انجام پژوهش میباشد .جمالت بعدی به منظور توضیح پیرامون هدف
اصلی آورده میشوند .سپس ،روشهايی که برای انجام پروژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت به طور خالصه و کلی مورد اشاره
قرار میگیرند .در نهايت ،نتايج مورد انتظار ،نوآوریها و کاربردهای اين پژوهش عنوان میگردند .در چکیده از ارجاع به منابع،
ذکر روابط رياضی و بیان تاريخچه خودداری میشود.
يادداشتهای زردرنگ در اين متن حاوی نکات مربوط به قالببندی در نرمافزار  Microsoft Wordمیباشند .به
جای ساختن يک فايل جديد و تالش در شبیه ساختن آن به اين متن ،توصیه میشود تا با ويرايش فايل پیش رو به نگارش پیشنهاد
پژوهشی خود بپردازيد.
در متن اصلی از  Styleبا نام  Normalاستفاده شود که تنظیمات آن بدين شرحند (توجه شود که در اين فايل  ،Wordاين
تنظیمات از پیش اعمال شدهاند و موارد زير تنها جهت يادگیری نحوه استفاده از Styleها در  Wordآورده شدهاند .تغییر
ويژگی های يک  Styleبا راست کلیک بر روی آن و انتخاب گزينه  Modifyانجام میگردد):
•

قلم فارسی ( ،B Zar :)Complexاندازه  ،14حالت عادی

•

قلم التین ( ،Times New Roman :)Latinاندازه  ،12حالت عادی

•

تنظیمات پاراگراف:
o

جهت Justified :و Right to Left

 :Indent oخط اول پاراگراف نخست در هر قسمت ،بدون  Indentو همرديف با خطوط ديگر پاراگراف باشد .از
پاراگراف  2به بعد در هر قسمت ،خط اول به مقدار  1سانتیمتر عقبتر از ساير خطوط پاراگراف باشد.
 :Spacing oصفر
o

Single :Line Spacing

برای اعمال يک  Styleبه يک پاراگراف ،در حالی که نشانگر چشمکزن در آن پاراگراف قرار دارد ،روی نام  Styleمورد
نظر در نوار ابزار  Stylesاز زبانه  HOMEکلیک کنید.

•

•

تنظیمات حاشیه صفحات در زبانه  PAGE LAYOUTو گزينه  Marginsقابل دسترسی است :حاشیه از باال  ،1/2از پايین
 ،1/2از چپ  1و از سمت راست کاغذ  1/2اينچ درنظر گرفته میشود .توجه :هر اينچ برابر  2/54سانتیمتر و  1/2اينچ
برابر  3/05سانتیمتر میباشد.
تنظیم اندازه صفحه در زبانه  ،PAGE LAYOUTگزينه A4 :Size

ب

فهرست

بهمنظور فهرستگذاری از گزينه  Table of Contentsدر زبانه

فهرست مطالب

 REFERENCESاستفاده شود.

چکیده Error! Bookmark not defined. ............................................................................
فهرست مطالب Error! Bookmark not defined. ..................................................................
فهرست شکلها Error! Bookmark not defined. .................................................................
فهرست جدولها Error! Bookmark not defined. ................................................................

1

مقدمه و بیان مساله Error! Bookmark not defined. .........................................................

2

مرور ادبیات فنی Error! Bookmark not defined. ...........................................................

3

روش انجام پروژه Error! Bookmark not defined. ..........................................................

4

برنامه زمانیError! Bookmark not defined. .................................................................

مراجع Error! Bookmark not defined. .............................................................................

برای ايجاد فهرست شکلها ،به قسمت  Insert Table of Figuresدر زبانه REFERENCES

فهرست شکلها

رجوع شود .قرار دادن فهرست شکلها در صورت استفاده بیش از  2شکل در متن الزامی است.

شکل  :1شکل نمونهError! Bookmark not defined. ........................................................... .
برای ايجاد فهرست جدولها ،به قسمت  Insert Table of Figuresدر زبانه REFERENCES

رجوع شود .قرار دادن فهرست جدولها در صورت استفاده از بیش از  2جدول در متن الزامی است.

فهرست جدولها
جدول  :1نمونه جدول برنامه زمانیError! Bookmark not defined. .......................................... .

صفحه شماره  1از اين قسمت آغاز میگردد.

سرفصل «مقدمه» و سرفصلهای پس از آن به جز «مراجع» میبايست شمارهگذاری شوند.

 1مقدمه و بیان مساله
قسمتهای مختلف بخش مقدمه به ترتیب در زير آمدهاند .توجه شود که مطالب زير میبايست به صورت يک متن پیوسته و منسجم
و با يک روال منطقی عنوان شوند و نه به صورت قطعات مجزا و نامرتبط با يکديگر.
•

هدف نهايی :در جمله اول مقدمه ،هدف نهايی از انجام پژوهش به صورت واضح بیان میشود.

•

علت اهمیت هدف  :در جمالت متعاقب جمله اول ،ضرورت انجام پژوهش و علت مفید بودن آن با استدالل
بیان میگردد.

•

حیطه 1پژوهش :به طور مشخص بیان شود که اين پژوهش چه مسائلی را در ارتباط با هدف پیشگفته
دربرگرفته و از کدام مسائل صرفنظر میکند.

•

بیان مساله :مساله مورد تحقیق بهزبانی ساده بیان میشود .توضیحات بايد به اندازهای باشد که فهم موضوع
برای خواننده ای بدون اطالعات تخصصی عمیق ،میسّر باشد .ارائه اطالعات کم و همچنین توضیح بیش از حد
موضوع از نواقص نوشته بهشمار میرود .با توجه به توضیح تفصیلی نحوه انجام پژوهش در قسمتهای بعد،
نیازی به ذکر آن در اينجا نیست.

•

نتیجههای مورد انتظار :آنچه به عنوان خروجی و يا کاربرد از اين پژوهش مورد انتظار است ،به صورت
خالصه بیان میشود.

•

فهرست نوآوریها :در پايان ،نوآوریهای پژوهش به طور مشخص عنوان میگردند.

در نوشتن متن تمامی قسمتها ،به موارد فنی زير توجه فرمايید:
•

هر جمله در اين متن میبايست دارای هدف و حاوی اطالعات الزم برای خواننده باشد .جمالت کلی و بدون
محتوا همانند «اهمیت  ...بر کسی پوشیده نیست» در يک متن علمی و فنی جايگاهی ندارند.

•

استفاده از روايت اول شخص ،يعنی عباراتی چون « ...را در نظر میگیريم» و «ما اين تحلیل را انجام میدهیم»
برازنده يک متن فنی نمیباشد .به جای آن از عباراتی چون «اين مطالعه  ...را در نظر میگیرد» و «اين تحلیل
انجام میشود» استفاده نمايید.

•

توصیه می شود به جای استفاده از ساختارهای ضعیف مانند «در اين پژوهش سعی بر آن است تا  ...بررسی
شود» از جمالتی مُتقن چون »اين پژوهش  ...را بررسی میکند» استفاده کنید.

•

در يک متن فنی هیچ جمله يا مفهومی نبايد تکرار شود .تنها استثنا در چکیده است که میتواند جمالت و
مفاهیمی مشابه و نه يکسان با باقی متن داشته باشد.

Scope

1

 2مرور ادبیات فنی
در اين قسمت ،پیشینه موضوع ،يعنی کارهای انجام شده پیشین که ارتباط مستقیمی با مساله مورد بررسی دارند ،مرور میگردد.
کارهای انجام شده پیشین ممکن است در زمینههای مختلفی با موضوع پژوهش ارتباط داشته باشند .در اين صورت ،اين کارها
میبايست بر حسب زمینه در دستههای مختلف طبقهبندی شده و يک پاراگراف به هر دسته اختصاص داده شود .مطلوب آن است که
در انتهای هر پاراگراف نیز در يک جمله ،اين دسته از ادبیات فنی با پژوهش پیش رو مقايسه گردند .توجه شود که مطالب عنوان
شده در هر پاراگراف بايد استقالل کافی برای قرارگرفتن در يک پاراگراف جداگانه را داشته باشد.
در صورت استفاده از جدول يا شکل در متن ،رعايت نکات زير ضروری میباشد:

 .1تمامی شکلها يا جدولها بايد دارای شماره و توضیح باشند .برای اين منظور کافی است پس از کلیک بر
روی تصوير يا جدول مورد نظر ،گزينه  Insert Captionرا از زبانه Referencesو ذيل قسمت Captions

انتخاب کنید .در اولین استفاده از اين گزينه ،برای شکلها عنوان جديدی بنام «شکل» و برای جدولها عنوان
جديدی به نام «جدول» ايجاد کنید .اين کار در فايل جاری انجام شده است.
 .2عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان شکلها در پايین آنها درج میشود.
 .3درون متن اصلی ،میبايست به تمامی شکلها و جدولهای استفاده شده ارجاع داده شود .برای ارجاع به يک
شکل يا جدول ،از زبانه  ،Referencesگزينه  Cross-referenceرا از قسمت  Captionsانتخاب نمايید .آنگاه
با انتخاب شکل يا جدول مورد نظر و سپس انتخاب گزينه ” “Only label and numberذيل عنوان “Insert

” ،reference toدکمه  Insertرا بفشاريد.
 Error! Reference source not found.و  Error! Reference source not found.به عنوان نمونه در متن
آورده شدهاند .ترجیح آن است که در يک متن فارسی ،تمامی نوشتهها و اعداد درون شکلها و جدولها فارسی باشند .به عنوان
نمونه به اعداد محورها و برچسب آنها در  Error! Reference source not found.توجه نمايید.
تمامی شکلها میبايست به
احتمال فراگذشت

صورت In Line with Text

باشند .برای دسترسی به اين تنظیم،
پس از کلیک کردن روی شکل،
به زبانه  FORMATرفته و در
قسمت

Arrange

 Positionکلیک کنید.
خسارت مالی لرزهای (میلیارد ريال)

شکل  :1شکل نمونه.
برای عنوان شکل و جدول از  Styleبا نام  Captionاستفاده شود که دارای تنظیمات زير است:

•
•

قلم فارسی ،B Zar :اندازه  ،12حالت عادی
قلم التین ،Times New Roman :اندازه ،11حالت عادی

روی

عالوه بر شکلها و جدولها ،معادلهها نیز میبايست شمارهگذاری شوند .بدين منظور میتوانید برای هر معادله جديد ،يک
بار از تمامی خط معادله  )Error! Reference source not found.که به عنوان نمونه در زير آورده شده  Copyگرفته و
در محل مورد نظر  Pasteنمايید .آنگاه نشانگر تايپ را بر روی شماره معادله قرار داده و کلید  F9را بفشاريد تا شماره مزبور بهروز
شود .سپس به ويرايش معادله بپردازيد.

Mc
()1
I
پس از نگارش معادله ،میبايست تمامی پارامترهايی که برای اولین بار در متن استفاده شدهاند ،به ترتیب ظهور در معادله معرفی

=

شوند .به عنوان مثال ،پس از معادله باال میتوان پارامترها را به صورت زير معرفی نمود:
«که در آن  σتنش M ،لنگر خمشی c ،فاصله دورترين تار خمشی تا تار خنثی و  Iممان اينرسی مقطع است».
برای نگارش معادالت ،توصیه میگردد از نرمافزار  MathTypeاستفاده نمايید .پس از نصب اين نرمافزار ،يک زبانه
جديد به همین نام به  Wordاضافه میگردد .اين نرمافزار از سرور  FTPدانشگاه به آدرس  ،ftp://ftp.sharif.ir/در حالی که به
شبکه دانشگاه متصل باشید ،قابل دريافت است .در صورت عدم دسترسی به اين نرمافزار میتوانید از ويراشگر معادله  Wordاستفاده
نمايید .برای ارجاع به يک معادله در متن ،از اين ترفند استفاده نمايید :ابتدا با قرار دادن نشانگر تايپ در انتهای پرانتز شماره معادله و
فشردن کلید  ،Enterمعادله را به خط بعدی بفرستید .سپس از زبانه  ،Referencesگزينه  Cross-referenceرا از قسمت
 Captionsانتخاب نمايید .آنگاه با انتخاب معادله مورد نظر و سپس انتخاب گزينه ” “Entire Captionذيل عنوان “Insert
” ،reference toدکمه  Insertرا بفشاريد .در نهايت ،معادله را به جای پیشین خود برگردانید.
توجه نمايید که استفاده از ويراشگرهای معادله برای نگارش معادلههايی که در داخل متن قرار دارند ،مانند ،δ=PL3/3EI
مجاز نمیباشد .چنین معادلههايی میبايست به صورت دستی تايپ شوند .در تايپ کردن اين معادلهها و عبارتهای رياضی در ديگر
نقاط متن از جمله شکلها ،رعايت نکات زير ضروری است:

 .1پارامترهای اسکالر به جز حروف بزرگ يونانی با حروف  Italicو اعداد با حروف عادی (غیر )Italic
نگارش شوند ،مانند .3αx2Δ
 .2بردارها و ماتريسها با حروف  Boldو غیر  Italicنگارش شوند ،مانند .f=kx
 .3عالمتها مانند پرانتز و  +و عملگرها مانند  sinو  expبا حروف عادی نگارش شوند ،مانند ).sin(x+y
 .4حروف يونانی مانند  αو عالمتهای خاص رياضی مانند ≤ و ∂ توسط گزينه  Symbolتحت زبانه  Insertدر
متن قرار داده شوند .در میان اين عالمتها ،برای ضرب به جای * و  .میبايست از عالمت ∙ استفاده شود.
در نهايت ،توجه به نکات نگارشی زير در متن ضروری است:

 .1در نوشتن کلمات فارسی چندقسمتی ،نبايد از فاصله کامل استفاده شود و به جای آن الزم است تا نیمفاصله به
کار گرفته شود .نیمفاصله با کلید ترکیبی  Ctrl+Shift+2قابل دسترسی است .برای مثال ،امالی کلمههای
«می شود» و «پیوست ها» به علت استفاده از فاصله کامل ناصحیح بوده و میبايست به صورت «میشود» و
«پیوستها» نگارش شوند.
 .2در نوشتن عبارتها ،تا حد ممکن از زبان فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی عبارتهای فنی توسط
پاورقی 2به شکل نمايش داده شده ارائه گردند.
Footnote

2

 .3در عالمتگذاری ،عالمتهايی چون ويرگول ،نقطه و ديگر عالمات از اين دست میبايست به کلمه پیشین
متصل بوده و با کلمه بعدی يک فاصله کامل داشته باشند .به عالوه ،عالمتهايی مانند گیومه 3و پرانتز
میبايست به عبارتی که دربر میگیرند متصل و با کلمات خارج از خود يک فاصله کامل داشته باشند.
 .4در نگارش فارسی ،میبايست به عنوان ممیز در اعداد اعشاری به جای ويرگول يا نقطه از عالمت  /و برای
نقل قول يا تاکید به جای " " از گیومه استفاده نمود.
 3روش انجام پژوهش
روش انجام پژوهش شامل توضیح کاملی از مراحل کار در طول مسیر پژوهش است .مراحل نوشته شده بايد بهگونهای باشد که
خواننده را کامال در جريان اقداماتی که انجام خواهد گرفت ،قرار دهند .رويکردها ،مدلها و نرمافزار مورد استفاده در پژوهش
میتوانند در اين قسمت معرفی گردند.

 4برنامه زمانی
در اين قسمت میبايست ابتدا تمامی اقدامات مورد نیاز برای انجام پژوهش از ابتدا تا انتها مرحلهبندی شوند ،بهگونهای که هر يک از
مرحلهها استقالل کافی به عنوان يک مرحله جداگانه داشته باشد .سپس با توجه به مدت انجام پژوهش که معموال يک سال است ،به
هر يک از مرحلهها زمان مناسبی اختصاص داده شود .نظر استاد راهنما در اين مرحلهبندی و تهیّه جدول برنامه زمانی حائز اهمیّت
است Error! Reference source not found. .نمونهای از برنامه زمانی يک پروژه کارشناسی را نشان میدهد.
جدول  :1نمونه جدول برنامه زمانی.
مرحله

 Captionاستفاده شود.
برای عنوان شکل و جدول از  Styleبا نامزمان تقريبی

مرور ادبیات فنی

مهر و آبان 93

مدلسازی

آذر تا بهمن 93

برنامهنويسی برای پیادهسازی مدلها

بهمن و اسفند 93

انجام تحلیلها و تفسیر نتايج

فروردين تا تیر 94

نگارش پاياننامه و مقاله

تیر و مرداد 94
نام  Styleبرای محتويات جدول  Table Textو دارای تنظیمات زير است:
•

قلم فارسی ،B Zar :اندازه  ،12حالت عادی

•

قلم التین ،Times New Roman :اندازه ،11حالت عادی

مراجع
در اين قسمت ،تمامی مراجع استفاده شده در متن فهرست میشوند .موضوع ارجاع در گزارشهای علمی ،دارای قواعدی است که
هر پژوهشگر ملزم به رعايت آنها میباشد .استفاده مستقیم و يا غیر مستقیم از هر منبعی میبايست همراه با ارجاع به آن منبع باشد .عدم
ارجاع نوعی سرقت علمی 4قلمداد شده و در اخالق حرفهای بسیار مذموم است .از عواقب احتمالی عدم ارجاع در يک مقاله علمی،
محرومیت نگارنده از انتشار مقاالت در مجالت معتبر میباشد .مشخصات کامل مراجع استفاده شده در متن در انتهای آن فهرست
»… «

3

Plagiarism

4

میشود .تمام مراجع مندرج در اين بخش ،بايد حداقل يکبار در متن اصلی استفاده شده باشند .توجه شود که در صورت ارجاع
مستقیم و عینی مطلبی از يک منبع ،الزم است تا تمامی آن مطلب داخل گیومه قرار گیرد.
دو روش برای ارجاع مرسوم است .در روش اول ،هنگام ارجاع در متن ،نام نويسنده و سال انتشار منبع مورد استفاده در
پرانتز آورده میشود و در فهرست مراجع ،عناوين به ترتیب الفبايی بر اساس نام مولف مرتب میشوند .ارجاع در اين روش در
صورتی که نام نويسنده جزيی از متن باشد ،به صورت «اسمیت 5و همکاران ( )2014نشان دادند که  »...و در صورتی که نام نويسنده
جزيی از متن نباشد ،به صورت «تحقیقات پیشین در اين زمینه (اسمیت و همکاران  )2014نشان داده است که  »...انجام میگیرد .در
اين نوع از ارجاع ،نام نويسندگان در متن حداکثر تا دو نويسنده درج میشود و در صورت وجود بیش از دو نويسنده ،تنها از نام
نويسنده اصلی به همراه عبارت «و همکاران» استفاده میگردد .توجه فرمايید که مطابق نمونه نمايش داده شده در باال ،در صورتی که
نام التین به فارسی برگردانده میشود ،میبايست در اولین ارجاع به آن نام ،اصل التین آن در پاورقی درج شود.
در روش دوم ،هر ارجاع در متن اصلی به صورت يک شماره درون قالب 6نمايش داده میشود که شماره مزبور بیانگر
ترتیب ظهور ارجاع در متن است .در اين حالت ،فهرست مراجع به ترتیب همین شمارهگذاری ارائه میگردد .در اين روش ،ارجاع در
متن به صورت «تحقیقات پیشین [ ]1نشان داده است که  »...انجام میپذيرد .سپس در قسمت مراجع ،مشخصات کامل منبع با همان
شماره به صورت زير فهرست میگردد:
][1

G., “Here is the title of this particular journal P., Jameson A., Andersen J., Jones Smith
paper,” Journal Name, 31(2), 105–112, 2015.

ترجیح در ارجاع به روش دوم است ،زيرا به استفاده از نامهای التین در میانه يک متن فارسی نیاز ندارد.
برای سهولت در امر ارجاع توصیه میشود از نرم افزار ” “Mendeley Desktopو يا ” “EndNoteاستفاده شود .در اين
نرمافزارها ،تعداد بسیاری از الگوهای متداول موجود هستند .يک نمونه الگوی ارائه مراجع فارسی و التین به صورت زير است:
•
•
•
•

کتاب فارسی :نام خانوادگی ،نام (مولفان و مترجمان) ،عنوان کتاب ،ناشر ،محل انتشار ،شماره جلد ،شماره ويرايش ،سال
انتشار.
مقاله فارسی :نام خانوادگی مولف اول ،نام؛ نام خانوادگی مولف دوم ،نام؛ ...؛ «عنوان مقاله بهصورت عادی در داخل
گیومه» ،عنوان مجله ،شماره دوره)شماره مجله( ،شماره صفحات ،سال انتشار.
Latin book: Author’s last name and initial, “Book title,” Edition number, Publisher, Year of publication.
Latin paper: First authors’ last name and initial, Second Author’s last name and initial, …, “The paper
title in normal font inside double quotes,” Journal title, Volume number(Issue Number), Page numbers,
Year of publication.

Smith
]…[ Bracket:

5
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پیوست شماره 4
دستورالعمل تهیه پایاننامه کارشناسیارشد

جهت دريافت دستورالعمل تهیه پاياننامه کارشناسیارشد لطفاً به بخش فرمهای دفتر تحصیالت تکمیلی سايت
دانشکده به آدرس:
http://www.sharif.ir/web/civil/gradforms
مراجعه شود.

پیوست شماره 5
برنامههای آموزشی گرایشهای مختلف کارشناسیارشد (دروس اختیاری و اجباری)

کارشناسی ارشد مهندسی سازه
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 9 :واحد (اجباری) 15 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول
رياضیات مهندسی پیشرفته
014-20

3واحد

3واحد

پاياننامه

900-20

3

900-20

6واحد

0

واحد

931-20
1واحد
اختیاری 3

سمینار سازه
925-20

پاياننامه

واحد
سمینار 2

تئوری االستیسیته 1
138-20

نیمسال سوم

ارتعاشات سازه ها
153-20

نیمسال چهارم

3واحد

1

واحد
اختیاری 1

درس اجباری
درس انتخابی

اختیاری 4
3واحد

راهنما:

3واحد

درس اختیاری

اختیاری 5

اختیاری 2

3واحد

3واحد

فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
رفتار شکلپذيری سازههای فوالدی ( ،)+20-002اصول طراحی لرزهای ( ،)+20-003مکانیک شکست ( ،)+20-117تحلیل غیرخطی سازهها (-118
 ،)+20آنالیز ماتريسی سازهها ( ،)=20-123آنالیز و طرح پالستیکی سازهها ( ،)=20-124مکانیک سازه پیشرفته ( ،)+20-126ساختمانهای بلند (-128
 ،)+20قابلیت اعتماد سازه و مدلسازی احتماالتی ( ،)20-130سازههای غشايی و پوستهای ( ،)+20-132تئوری ورق و پوسته ( ،)+20-133مواد
کامپوزيت ( ،)+20-135مکانیک محیط پیوسته  ،)+20-136( Iبتن پیشتنیده ( ،)+20-137میکرومکانیک خرابی در جامدات ( ،)+20-140تئوری
پالستیسیته ( ،)+20-142عناصر محدود  ،)+20-147( IIروشهای عددی آنالیز سازه ( ،)+20-148عناصر محدود ( ،)+20-149المانهای مرزی (-150
 ،)+20پايداری سازه ( ،)+20-151اندرکنش خاک و سازه ( ،)+20-152احتمال ايمنی سازهها ( ،)=20-155ارتعاشات تصادفی ( ،)+20-156دينامیک
سازه

II

(،)+20-162

تحلیل

ريسک

( ،)+20-163مهندسی زلزله پیشرفته ( ،)+20-165بهسازی لرزهای سازهها ( ،)+20-167کنترل سازه ( ،)+20-169طراحی بهینه در سازه (،)+20-195
آنالیز تجربی سازه ( ،)=20-201تکنولوژی عالی بتن( ،)+20-212فوالد پیشرفته ( ،)+20-226بتن پیشرفته ( ،)+20-236طراحی پل فوالدی (،)+20-243
طراحی پل بتنی ( ،)+20-244طراحی ساختمانهای صنعتی ( ،)+20-246طراحی پلها ( ،)=20-251طراحی سازههای آبی ( ،)+20-253اندرکنش سازه
و مايع ( ،)+20-258سازههای چوبی ( ،)=20-275سد بتنی ( ،)+20-670مکانیک جامدات پیشرفته (.)=20-918
توضیحات ضروری:
 تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است. -اخذ هر يک از دروس اجباری در نیمسال اول يا دوم بالمانع است.

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 12 :واحد (اجباری) 12 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال اول
رياضیات مهندسی پیشرفته
3واحد

014-20

نیمسال سوم

نیمسال دوم
اصول طراحی لرزهای
003-20

مهندسی زلزله پیشرفته

واحد
سمینار 2

20-165

931-20

3واحد
ارتعاشات سازه ها

1واحد
اختیاری 2

153-20

3

پاياننامه

3واحد
سمینار زلزله

پاياننامه

900-20

900-20

6واحد

3واحد

راهنما:
درس اجباری

3واحد

1واحد
اختیاری 1

0

واحد

اختیاری 3

927-20

نیمسال چهارم

درس انتخابی
درس اختیاری

اختیاری 4
3واحد

3واحد

فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)

رفتار شکلپذيری سازههای فوالدی ( ،)+20-002مکانیک شکست ( ،)+20-117تحلیل غیرخطی سازهها ( ،)+20-118آنالیز ماتريسی سازهها (-123
 ،)=20آنالیز و طرح پالستیکی سازهها ( ،)=20-124مکانیک سازه پیشرفته ( ،)+20-126ساختمانهای بلند ( ،)+20-128قابلیت اعتماد سازه و مدلسازی

احتماالتی ( ،)20-130سازههای غشايی و پوستهای ( ،)+20-132تئوری ورق و پوسته ( ،)+20-133مواد کامپوزيت ( ،)+20-135مکانیک محیط

پیوسته  ،)+20-136( Iبتن پیشتنیده ( ،)+20-137تئوری االستیسیته  ،)+138-20( 1میکرومکانیک خرابی در جامدات ( ،)+20-140تئوری پالستیسیته
( ،)+20-142عناصر محدود  ،)+20-147( IIروشهای عددی آنالیز سازه ( ،)+20-148عناصر محدود ( ،)+20-149المانهای مرزی (،)+20-150

پايداری سازه ( ،)+20-151اندرکنش خاک و سازه ( ،)+20-152احتمال ايمنی سازهها ( ،)=20-155ارتعاشات تصادفی ( ،)+20-156دينامیک سازه II

( ،)+20-162تحلیل ريسک ( ،)+20-163بهسازی لرزهای سازهها ( ،)+20-167کنترل سازه ( ،)+20-169طراحی بهینه در سازه ( ،)+20-195آنالیز
تجربی سازه ( ،)=20-201تکنولوژی عالی بتن ( ،)+20-212فوالد پیشرفته ( ،)+20-226بتن پیشرفته ( ،)+20-236طراحی پل فوالدی (،)+20-243
طراحی پل بتنی ( ،)+20-244طراحی ساختمانهای صنعتی ( ،)+20-246طراحی پلها ( ،)=20-251طراحی سازههای آبی ( ،)+20-253اندرکنش سازه

و مايع ( ،)+20-258سازههای چوبی ( ،)=20-275سد بتنی ( ،)+20-670مکانیک جامدات پیشرفته (.)=20-918
توضیحات ضروری:
-

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 12 :واحد (اجباری) 12 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول

اختیاری 1

مهندسی پی پیشرفته
418-20

پاياننامه
3واحد

3واحد

مکانیک خاک پیشرفته 1

3واحد

3واحد
دينامیک خاک
441-20

3واحد

واحد

درس اجباری
درس اختیاری

سمینار ژئوتکنیک 1
926-20

روشهای عددی در

1واحد

مهندسی ژئوتکنیک
408-20

931-20

راهنما:

اختیاری 4

مکانیک سنگ
445-20

واحد

3واحد

3

3

6

900-20

0

1واحد

اختیاری 3

واحد
و حداقل يکی از دو درس زير:

900-20

پاياننامه

واحد
سمینار 2

اختیاری 2

20-410

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

3

واحد
فهرست دروس اختیاری:
رياضیات مهندسی پیشرفته ،مکانیک محیطهای پیوسته ،سدهای خاکی و پروژه ( ،)+20-430بهسازی زمین ،ژئوتکنیک لرزهای
( ،)+20-440تحلیل و طراحی تونل ( ،)20-447کاوشهای صحرايی و رفتارسنجی در ژئوتکنیک ( ،)20-405ژئوتکنیک زيستمحیطی (،)+20-442
مکانیک خاک پیشرفته  ،)+20-416( IIمکانیک خاکهای غیراشباع ،روشهای عددی پیشرفته در ژئومکانیک ( ،)+20-409زمینشناسی مهندسی پیشرفته
( ،)20-452مهندسی پی پیشرفته  ،IIآزمايشگاه ژئوتکنیک پیشرفته ،هیدرولیک جريان در محیطهای متخلخل ( ،)+20-671اندرکنش خاک و سازه
( ،)+20-152ارزيابی ريسک و قابلیت اعتماد سازهها.
توضیحات ضروری:
-

-

دانشجويان کارشناسی ارشد "آموزش محور" بجای پاياننامه بايد دو درس سه واحدی از میان دروس اختیاری فوق را بگذرانند.
دانشجويان دکترا الزم است که همه دروس اجباری کارشناسیارشد (همه  5درس مشخص شده در جدول فوق) را گذرانده باشند.

دانشجويان دکترا از بین دروس اختیاری فوق حداقل بايد  6درس ( 18واحد) را بگذرانند.
دانشجويان دکترا میتوانند با نظر استاد راهنما حداکثر  2درس را در ارتباط با موضوع رساله خود از خارج از دروس فوقالذکر اخذ

نمايند.

کارشناسی ارشد مهندسی آب
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 9 :واحد (اجباری) 6 ،واحد انتخابی 9 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول
رياضیات مهندسی پیشرفته
014-20

3
واحد

1واحد

3

واحد

درس انتخابی 1
3واحد
سمینار 1

نیمسال سوم
پاياننامه

931-20

تحلیل سیستم های منابع آب 1

20-647

سمینار 2

آبهای زيرزمینی پیشرفته
20-659

3واحد
اختیاری 2
3واحد

1واحد
اختیاری 1

900-20

پاياننامه
6

900-20

واحد

0
واحد

 3واحد

درس انتخابی 2

919-20

نیمسال چهارم

راهنما:
درس اجباری
درس انتخابی
درس اختیاری

اختیاری 3
3واحد

3واحد

فهرست دروس انتخابی:
 در صورتی که دانشجو درس هیدرولوژی پیشرفته يا مدلسازی هیدرولوژيکی را گذرانده باشد درس هیدرولوژی استوکستیک درس اختیاری محسووب مویشود و بالعکس.
 در صورتی که دانشجو درس هیدرودينامیک ( )20-626يا هیدرودينامیک محیطزيستی ( )20-702را گذرانده باشد درس هیدرولیک پیشورفته (-676 )20درس اختیاری محسوب میشود و بالعکس.
فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
 ،)+607-20( GISتحلیل سیستمهای منابع آب  ،)+20-649( 2برنامهريزی و مديريت منابع آب ( ،)+20-892مديريت کیفی منابع آب (،)+20-646
مديريت آب شهری (عنوان خاص) ،هیدرولوژی استوکستیک ( ،)+20-660هیدرولوژی پیشرفته ،مدلسازی هیدرولوژيکی ( ،)+20-893هیدرولوژی و
مديريت حوضه آبخیز (عنوان خاص) ،تجزيه عددی حرکت آب در سیستمهای خاک و سنگ ( ،)+20-661هیدرولیک جريان در محیط متخلخل (-671
 ،)20آلودگی آب زيرزمینی ( ،)+20-672کاربرد سامانههای اطالعات جغرافیايی و سنجش از دور و کاربردها در علوم مهندسی آب و محیطزيست (عنوان
خاص) ،هیدرولیک سدها ( ،)20=-673سدهای انحرافی ( ،)=20-674هیدرودينامیک زيستمحیطی* ( ،)+20-702مکانیک امواج آب (عنوان خاص)،
هیدرودينامیک ،تحلیل ريسک ،عدم قطعیت و اعتمادپذيری (عنوان خاص) ،تغییر اقلیم (عنوان خاص) ،برنامهريزی و مديريت محیطزيست (عنوان خاص)،
ارزيابی اثرات محیطزيستی طرحهای عمران (عنوان خاص) ،پايداری و تابآوری سیستمهای آبی  -زمینی و هوائی (عنوان خاص) ،پايداری و تابآوری
شهرها (عنوان خاص) ،دينامیک سیستمهای محیطزيستی (عنوان خاص) ،انتقال جرم محیطزيستی (عنوان خاص) ،مدلسازی و شبیهسازی آشفتگی (عنوان
خاص) ،دينامیک سیاالت و انتقال حرارت محاسباتی (عنوان خاص) ،میکانیک سیاالت اکولوژيکی (عنوان خاص) ،انتقال رسوب (عنوان خاص) ،مهندسی
رودخانه ( ،)+20-628طراحی سازههای آبی ( ،)+253-20مهندسی سواحل و بنادر ( ،)=257-20طراحی سازههای دريائی بندری ( ،)+20-892طراحی
سکوهای دريائی ( ،)+20-896طراحی سازههای هیدرولیکی  ،)+20-261( 2روشهای عددی در مهندسی آب ( ،)+20-640مدلهای هیدرولیکی (-642
 ،)+20هیدرولیک محاسباتی (.)+20-645
* در صورت اخذ هر يک از دروس هیدرودينامیک ( )20-626يا هیدرودينامیک محیطزيستی ( ،)20-702اخذ درس ديگر به عنوان درس اختیاری قابول
قبول نیست.
* در صورت اخذ هر يک از دروس هیدرولوژی پیشرفته يا مدلسازی هیدرولوژيکی ،اخذ درس ديگر به عنوان درس اختیاری قابل قبول نیست.
-

توضیحات ضروری:
تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21

جمع دروس  32واحد شامل 16 :واحد (اجباری) 9 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال اول
مهندسی ترافیک پیشرفته
3واحد

20-551

تحلیل تقاضا در حمل و
نقل 3 20-571 I
واحد

تحلیل سیستم های حمل و نقل

تحقیق در عملیات
20-308
4واحد
برنامهريزی حمل و نقل
20-591

نیمسال دوم

 3واحد

20-575

3واحد

نیمسال چهارم

نیمسال سوم
پاياننامه
900-20

پاياننامه
6

واحد
سمینار 2

900-20
اختیاری 3

931-20

0
واحد
3واحد

1واحد
اختیاری 2

اختیاری 1
3واحد

3واحد

راهنما:
درس اجباری

سمینار حمل و نقل
928-20
1واحد

درس انتخابی
درس اختیاری

فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
طرح هندسی راه ( ،)+20-553ايمنی در ترافیک ( ،)+20-555روسازی راه پیشرفته ( ،)=20-558اقتصادسنجی ( ،)+20-563شبیهسازی (،)+20-564
تحلیل تقاضا در حمل و نقل  ،)+20-572( IIحمل و نقل همگانی ( ،)+20-581برنامهريزی و طراحی فرودگاه ( ،)+20-582مهندسی و طراحی راهآهن
(،)+20-583ارزيابی پروژههای حمل و نقل ( ،)+20-595مديريت نگهداری راه ( ،)=20-596آلودگی هوا و روشهای کنترل ( ،)+20-637فرآيندهای
تصادفی ،آمار پیشرفته ،برنامهريزی غیرخطی ،حمل ونقل و محیطزيست ،تئوری جريان ترافیک ،سیستم های فازی ،درسهای اجباری گرايش (راه و ترابری)،
تئوری تصمیمگیری ،تئوری گراف.

توضیحات ضروری:
−

دانشجويان بايد در تابستان سال اول استاد راهنما و عنوان پاياننامه خود را نهايی کنند.

−

دانشجويان میتوانند حداکثر يک درس اختیاری خارج از گروه حمل و نقل بگیرند.

−

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 15 :واحد (اجباری) 9 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال اول

نیمسال دوم

رياضیات مهندسیپیشرفته

طرح هندسی راه

3واحد

20-553

20-014

روسازی راه پیشرفته
3واحد

558-20

مهندسی ترافیک پیشرفته

نیمسال سوم
3

3

900-20
سمینار 2
931-20
واحد
اختیاری 2

واحد
اختیاری 1
3واحد

20-551

پاياننامه

پاياننامه

واحد
مدیریت و نگهداری راهها
596-20

نیمسال چهارم

3واحد
سمینار راه و ترابری

6
واحد

900-20
اختیاری 3

0
واحد
3واحد

1
1واحد
3واحد

راهنما:
درس اجباری

929-20

درس انتخابی

1واحد

درس اختیاری

فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
مکانیک خاک پیشرفته ( ،)+20-412مواد آسفالتی پیشرفته ( ،)+20-438ايمنی در ترافیک ( ،)+20-555شبیهسازی ( ،)+20-564برنامهريزی و طراحی
فرودگاه ( ،)+582-20مهندسی و طراحی راهآهن ( ،)+20-583تونل ،سیستمهای فازی ،تئوری جريان ترافیک ،حمل و نقل و محیطزيست ،فرآيندهای
تصادفی ،درسهای اجباری گرايش (حمل و نقل) و اجزای محدود (.)+20-149

توضیحات ضروری:
−

دانشجويان بايد در تابستان سال اول استاد راهنما و عنوان پاياننامه خود را نهايی کنند.

−

دانشجويان میتوانند حداکثر يک درس اختیاری خارج از گروه حمل و نقل بگیرند.

−

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 9 :واحد (اجباری) 6 ،واحد انتخابی 9 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول
رياضیات مهندسی پیشرفته
014-20
3واحد
سازه های هیدرولیکی 1
20-253

پاياننامه

پاياننامه

931-20

900-20

1واحد

6واحد

3
واحد

راهنما:

اختیاری 1

3

واحد
المان محدود

نیمسال سوم

سمینار 2

اختیاری 2
149-20
3واحد

سمینار سازههای هیدرولیکی

919-20

3واحد
اختیاری 3

نیمسال چهارم

3واحد

900-20

0
واحد

درس اجباری
درس انتخابی
درس اختیاری

3واحد

1واحد
انتخابی 1
 3واحد

اختیاری 4
3واحد

 3واحد

فهرست دروس انتخابی:
-

از دو درس سدهای بتنی ( )20-670و سدهای خاکی ( )20-430يکی اجباری میباشد.

دروس اختیاری:

 -1يکی از دروس اختیاری میتواند يکی از دو درس انتخابی باشد.
 -2دانشجو میتواند دروس اختیاری را با نظر استاد راهنما از هر دو شاخه هیدرولیک و سازه و ژئوتکنیک بردارد.

فهرست دروس اختیاری از شاخه هیدرولیک =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
سازههای هیدرولیکی  ،)20-261( 2هیدرولیک پیشرفته ( ،)20-676مهندسی سواحل و بنادر ( ،)=257-20هیدرودينامیک ( ،)=20-626مهندسی
رودخانه ( ،)+20-628روشهای عددی ( ،)+20-640مدلهای هیدرولیکی ( ،)+20-642هیدرولیک محاسباتی ( ،)+20-645تجزيه و تحلیل عددی در
سیستمهای خاک و سنگ ( ،)+20-661مکانیک امواج ،هیدرودينامیک زيست محیطی (.)+20-702
فهرست دروس اختیاری از شاخه سازه و ژئوتکنیک =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
يکی از دو درس انتخابی تئوری ورق و پوسته ( ،)+20-133اندرکنش خاک و سازه ( ،)+20-152دينامیک سازهها ( ،)+20-153مهندسی زلزله (-165
 ،)+20اندرکنش سازه و مايع ( ،)+20-258سد خاکی پیشرفته ( ،)=20-439تحلیل و طراحی تونل( ،)20-447زمینشناسی پیشرفته ( ،)=20-452مکانیک
سنگ
( ،)445-20طراحی سکوهای دريايی ( ،)+20-896طراحی سازههای دريايی بندری ( ،)+20-892سدهای انحرافی ( ،)=20-674بتن پیش تنیده (-137
 ،)+20مکانیک خاک پیشرفته  ،)+20-410( 1مهندسی پی پیشرفته (.)+20-418
توضیحات ضروری:

-

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد محیطزیست
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 9 :واحد (اجباری) 9 ،واحد انتخابی 6 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول
رياضیات مهندسی پیشرفته
014-20

3واحد

مبانی فرآیندها در مهندسی محیط زیست

20-604

3واحد

سمینار 1
919-20
درس انتخابی 1

1واحد

605-20

 3واحد

پاياننامه

پاياننامه

900-20

900-20
6واحد

سمینار 2

0

واحد

931-20
درس انتخابی 2

1واحد
3واحد

درس انتخابی 3

3واحد
اختیاری 1

نیمسال سوم

تصفیه آب و فاضالب

نیمسال چهارم

راهنما:
درس اجباری
درس انتخابی

3واحد

درس اختیاری

اختیاری 2
3واحد

3واحد

فهرست دروس جبرانی:
اخذ درس آزمايشگاه آنالیز محیطهای آبی ( )+20-606که  1واحد عملی میباشد برای دانشجويانی که اين درس را در دوره کارشناسی اخذ نکردهاند
اجباری میباشد.
فهرست دروس انتخابی:
 اخذ يک درس از اين دو درس اجباری است :آلودگی هوا و روشهای کنترل ( )+20-637و آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن. اخذ دو درس از اين سه درس اجباری است :آلودگی آب زيرزمینی ( ،)+20-672مديريت کیفی منابع آب ( )+20-646و هیدرودينامیک زيستمحیطی (.)+20-702
فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
 ،)+607-20( GISژئوتکنیک محیطزيست ( ،)+20-442تصفیه فاضالب صنعتی ( ،)+20-632روشهای عددی در مهندسی آب (،)+20-640
جمعآوری و کنترل فاضالب صنعتی ( ،)+20-643هیدرولوژی استوکستیک ( ،)+20-644هیدرولیک محاسباتی ( ،)+20-645تحلیل سیستمهای منابع
آب  ،)+20-647( 1آبهای زيرزمینی پیشرفته ( ،)+20-659تجزيه تحلیل عددی حرکت آب در سیستمهای خاک و سنگ ( ،)+20-661شیمی و
میکروبیولوژی آب و فاضالب ( ،)+20-663هیدرولیک جريان آب در محیطهای متخلخل ( ،)+20-671آلودگی هوا و روشهای کنترل (،)+20-637
آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن ،آلودگی آب زيرزمینی ( ،)+20-672مديريت کیفی منابع آب ( ،)+20-646هیدرودينامیک محیطزيستی
( ،)+20-702سیستمهای طبیعی تصفیه فاضالب (عنوان خاص) ،کاربرد سامانههای اطالعات جغرافیايی و سنجش از دور در علوم مهندسی آب و
محیطزيست (عنوان خاص) ،سنجش و ارزيابی آاليندههای هوا (عنوان خاص) ،برنامهريزی و مديريت محیطزيست (عنوان خاص) ،ارزيابی اثرات محیطزيستی
طرحهای عمرانی ،پايداری سیستم آبی ،زمینی و هوائی (عنوان خاص) ،پايداری و تابآوری شهرها (عنوان خاص) ،اقتصاد و عدالت محیطزيستی (عنوان
خاص) ،اکولوژی کاربردی  /صنعتی و تحلیل چرخه حیات (عنوان خاص) ،دينامیک سیستمهای محیطزيستی (عنوان خاص) ،انتقال جرم محیطزيستی (عنوان
خاص) ،مدلسازی و شبیهسازی آشفتگی (عنوان خاص) ،دينامیک سیاالت و انتقال حرارت محاسباتی (عنوان خاص) ،مکانیک سیاالت اکولوژيکی (عنوان
خاص).

* تنها اخذ يکی از دروس آلودگی آب زيرزمینی ( ،)+20-672هیدرولیک جريان آب در محیطهای متخلخل ( ،)+20-671تجزيه تحلیل
عددی حرکت آب در سیستمهای خاک و سنگ ( )+20-661و آبهای زيرزمینی پیشرفته ( )+20-659قابل قبول است.
توضیحات ضروری:

-

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف (آخرین ویرایش )97/09/21
جمع دروس  32واحد شامل 12 :واحد اجباری12 ،واحد اختیاری 2 ،واحد سمینار (اجباری) 6 ،واحد پاياننامه
برنامه پیشنهادی:

نیمسال دوم

نیمسال اول
اصول و مقررات قراردادها
20-303

3

تکنولوژی ساخت و

واحد
روشهای برنامهریزی و
کنترل پروژه
20-307

20-308

3

6

واحد

اختیاری 1

940-20

900-20

0

واحد

اختیاری 1
 3واحد

1واحد

 3واحد
اختیاری 1

اختیاری 2
3

پایاننامه

سمینار 2

واحد

3

واحد
تحقیق در عملیات

900-20

ماشینآالت ساختمانی
20-302

نیمسال سوم
پایاننامه

نیمسال چهارم

 3واحد

واحد
سمینار مهندسی و مدیریت
ساخت

 3واحد

راهنما:
درس اجباری

304-20

درس انتخابی

1واحد

درس اختیاری

فهرست دروس اختیاری =( :مشترک ارشد – کارشناسی + ،کارشناسیارشد)
مديريت مالی و حسابداری پروژه ( ،)+324-20شبیهسازی ( ،)+20-564کاربرد فنآوری اطالعات در مديريت ساخت ( ،)+20-325مديريت ريسک
(عنوان خاص) ،مديريت کارگاه و ايمنی (عنوان خاص) ،قابلیت اعتماد سازه و مدلسازی احتماالتی ( ،)+20-130تکنولوژی عالی بتن (،)+20-212
اقتصادسنجی ( ،)+20-563برنامه ريزی اعداد صحیح و شبکهها ( ،)+20-579مديريت ونگهداری راهها ( ،)+20-596برنامهريزی و طراحی فرودگاه
( ،)+20-582مديريت و برنامه ريزی منابع آب (عنوان خاص) ،رياضی مهندسی پیشرفته ( ،)+20-014مهندسی و طراحی راهآهن ( ،)+20-583سمینار
مهندسی و مديريت ساخت ( ،)+20-304سمینار .)+20-940( 2

توضیحات ضروری:
-

تغییر در برنامه تنها با تائید مدير گروه و در چهارچوب قوانین آموزش امکان پذير است.

پیوست شماره 6
تقویم پیشنهادی دوره کارشناسیارشد
▪ شرکت در جلسه معارفه دانشجويان کارشناسی ارشد جهت آشنايی با قوانین و ضوابط دوره
▪ ثبتنام و انتخاب واحد  +ثبت نام در درس سمینار I
ترم اول

▪ شرکت در کالسها
▪ کار بر روی سمینار و ارائه گزارش آن به استاد سمینار
▪ شرکت در امتحانات پايان ترم
▪ ثبتنام و انتخاب واحد و ثبتنام در درس سمینار ( IIبرخی از گروهها)
▪ شرکت در کالسها
▪ شرکت در جلسات سمینار دانشجويان سالهای قبل براساس روال گروه آموزشی مربوطه

ترم دوم

▪ مشورت با اساتید گروه آموزشی جهت انتخاب موضوع پژوهش و استاد برای پاياننامه
▪ نهايی کردن موضوع پاياننامه با يکی از اساتید گروه آموزشی و ارائه گزارش سمینار I
▪ شرکت در امتحان پايان ترم

▪ (ثبتنام ندارد)
تابستان

▪ تکمیل و ارائه پروژههای درسی ترم دوم (برای درس های پروژهدار)
▪ تهیه پیشنهاد پاياننامه ( )Proposalو تکمیل آن با نظر استاد پايان نامه و ارائه به مدير گروه آموزشی
(برای برخی از گروهها)
▪ ثبتنام در درس پاياننامه کارشناسی ارشد ( برای دانشجويان کارشناسیارشد با پاياننامه)
▪ ثبتنام در درس سمینار ( IIبرای برخی از گروهها) و ثبتنام در دروسی که در سال اول بداليلی موفق به

ترم سوم

گذراندن آن نشدهايد
▪ ثبتنام دروسی که طبق نظر استاد پايان نامه گذراندن آن جهت انجام پاياننامه الزم است
▪ انجام تحقیق زير نظر مستقیم استاد پايان نامه
▪ ثبتنام در درس پاياننامه کارشناسی ارشد با صفر واحد (يا سه واحد باقیمانده برای دانشجويانی که در

ترم چهارم

ترم سوم بصورت مشروط ثبت نام کرده اند)
▪ کار بر روی پايان نامه زير نظر مستقیم استاد
▪ (ثبت نام ندارد)

تابستان

▪ ادامه کار بر روی پايان نامه و آماده کردن متن آن جهت دفاع
▪ دفاع از پاياننامه طبق ضوابط تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه

پیوست شماره 7
شرایط برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه

مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه
•

گذراندن  24واحد دروس اجباری و اختیاری طبق روال گروه آموزشی مربوطه به اضافه  2درس سمینار

•

مشروط نبودن از نظر معدل کل يا دو ترم طبق ضوابط تحصیالت تکمیلی دانشگاه

•

آماده کردن متن پاياننامه و ارائه آن به استاد پايان نامه توسط دانشجو و تصويب استاد

•

درخواست دفاع از پاياننامه توسط استاد راهنما در سامانه آموزشی دانشگاه با تعیین اساتید ممتحن داخلی و
خارجی و ارسال آن به تحصیالت تکمیلی دانشکده

•

تأئید اساتید ممتحن تعیین شده توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده (با توجه به ضوابط موجود) ارسال
درخواست صدور مجوز دفاع به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

•

صدور دعوتنامه اساتید ممتحن از دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحويل آن به اساتید ممتحن همراه با
يک نسخه از پاياننامه (و مقاله در صورت وجود) دو هفته قبل از برگزاری دفاع توسط دانشجو

•

برگزاری جلسه دفاع از پايان نامه

•

اصالح و تکمیل متن پاياننامه طبق نظرات ارائه شده از سوی اساتید ممتحن در جلسه دفاعیه حداکثر ظرف
مدت  2ماه پس از تاريخ دفاع (برای ارسال فرم تبديل  Jبه نمره توسط استاد راهنما)

پیوست شماره 8
دستورالعمل نحوه فارغالتحصیلی
 -1دانشجو پس از دفاع از پاياننامه و اصالح آن طبقنظر ممتحنین و تأيید استاد پاياننامه ،فرمهای مربوط به تسويه حساب
را که شامل فرم احراز ،فرم تأيید انجام اصالحات ،فرم آزمايشگاه (تسويه حساب) و فرم اظهارنامه میباشد ،از سايت
تحصیالت تکمیلی دانشکده دريافت و به ترتیب زير اقدام به تکمیل مینمايد:
 -2يک نسخه از پاياننامه (بصورت  )CDرا بهمراه فرم تأيید انجام اصالحات به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحويل
میدهد.
 -3به تعداد اساتید شرکت کننده در جلسه دفاع و همچنین جهت نگهداری در کتابخانه مرکزی دانشگاه ،بايد نسخههايی
از پاياننامه (چاپی يا الکترونیکی) را تهیه و تحويل نمايد و فرم انجام تأئید اصالحات را به امضاء اساتید برساند .ممکن
است برخی از اساتید داور و يا حتی استاد راهنما تنها خواستار دريافت فايل  pdfباشند که در اين صورت نیز دانشجو
موظف به کسب امضاء آنها در خصوص انجام اصالحات می باشد (جلد رنگ پاياننامه کارشناسیارشد زرشکی میباشد).
 -4الزم است دانشجو فرمهای مربوط به برگزاری جلسه دفاع از پاياننامه کارشناسیارشد خود را (که پس از انجام دفاعیه
اساتید ممتحن آنها را امضاء کردهاند) از استاد راهنما ،يا دفتر تحصیالت تکمیلی تحويل گرفته و در صحافی نسخههای
پاياننامه از آنها استفاده کند .همچنین تکمیل فرم اظهارنامه نیز برای انجام صحافی پاياننامه الزم است .برای اطالع از نحوه
نگارش و صحافی پاياننامه به دستورالعمل موجود در سايت کتابخانه مرکزی دانشگاه و دانشکده مراجعه شود.
 -5پس از تکمیل موارد فوق در مهلت مقرر ،دانشجو تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی تبديل  Jبه نمره توسط استاد راهنما
را پیگیری مینمايد (به مفاد بند  ، 7پیوست  1توجه شود) .فرم  Jمیبايست حداکثر ظرف مدت  2ماه از تاريخ دفاع
توسط استاد پاياننامه تأئید و از طريق سامانه آموزش به تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال گردد تا به امضاء معاون
تحصیالت تکمیلی دانشکده برسد.
 -6پس از ارسال فرمهای گزارش دفاع و فرم  Jاز طريق دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده به دفتر تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ،دانشجو میتواند کارنامه خود را که نمره پاياننامه در آن درج شده است از آموزش کل دانشگاه دريافت نمايد.
 -7دانشجو میتواند حداکثر ظرف مدت  6ماه از برگزاری جلسه دفاعیه نسبت به انجام مراحل تسويه حساب با تکمیل
نمودن فرم احراز اقدام نمايد .در نهايت فرم احراز به همراه کارنامه که توسط استاد راهنمای پاياننامه و مدير گروه
آموزشی (مسئول تطبیق) تأئید شده ،به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحويل میگردد.
 -8فرم احراز پس از امضاء توسط کارشناس و معاون تحصیالت تکمیلی و نیز رئیس دانشکده ،توسط دانشجو به
تحصیالت تکمیلی کل دانشگاه ارائه میگردد.

