قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 9315
دانشجویان گرامی

با توجه به اینکه الزم است تمامی مراحل ثبت نام پروژه کارشناسیارشد تا پیش از نیمسال اول  9316انجام
شده باشد و تعریف پایان نامه در سیستم آموزش ثبت گردد لطفا مراحل زیر را برای تعریف و ثبت پایان نامه
دنبال نمایید :
 -9برای اطالع از شرایط اخذ پایاننامه ،به راهنمای تحصیالت تکمیلی دانشکده موجود در وب سایت
دانشکده مراجعه نمایید .با اساتید مورد نظر خود وارد گفتگو شده و در صورت توافق استاد و با اطمینان
پیدا کردن از ظرفیت خالی وی برای جذب دانشجو ،چکیده پیشنهاد پایاننامه را تهیه نمایید.
تذکر :شرح مختصر پروژه(حداقل در یک برگه  )A4الزم است شامل اهداف مشخص انجام پروژه ،سابقه
انجام کارهای قبلی و مراحل انجام کار باشد .فرمهای فاقد این موارد در شورای تحصیالت تکمیلی
بررسی نخواهند شد.
 -2فرمهای تعریف پایان نامه کارشناسی ارشد را از سایت دانشکده برداشته و پس از پر کردن ،به امضای
استاد راهنما (و استاد راهنمای همکار در صورت وجود) برسانید .الزم است درصد همکاری اساتید در
فرم قید گردد.
 -3فرم امضا شده را تحویل مدیر گروه خود بدهید .اکیداً توصیه میشود این کار را تا  95تیر ماه انجام
دهید .ضروری است فرم ها حتما همراه با آخرین نسخه کارنامه تحویل شوند.
 -4پس از طرح و تایید موضوع پایاننامه در گروه آموزشی ،شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در صورت
احراز شرایط الزم توسط دانشجو و مالحظات دیگر مطابق آییننامههای دوره کارشناسیارشد دانشکده و
دانشگاه ،پایان نامه تعریف شده را بررسی و تصویب میکند.
 -5پس از تصویب پایاننامه در شورای تحصیالت تکمیلی ،موضوع تصویب شده به اطالع دانشجویان
میرسد .پس از آن الزم است ،دانشجویان نسبت به ثبت الکترونیکی پایان نامه در سیستم آموزش اقدام
نمایند.
تذکر :دانشجویانی که به هر دلیلی پایاننامه پیشنهادی آنها در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به
تصویب نرسد ،میتوانند درخواست ادامه تحصیل در شیوه آموزش -محور را با پر کردن فرمهای مربوطه

بدهند .این دسته از دانشجویان الزم است برای فارغ التحصیلی  32واحد را طبق برنامه موجود در
راهنمای تحصیالت تکمیلی دانشکده بگذرانند.
 -6استاد راهنمای پایاننامه پس از ثبت پایان نامه توسط دانشجو نسبت به تایید آن (و احیاناً تصحیح و
عودت آن) اقدام میکند.
 -7نهایتاً دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده و سپس اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،اقدام به تایید (یا
عودت در صورت لزوم) موضوع پایاننامه میکنند .پس از تایید نهایی توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه،
شما قادر به ثبت نام در درس پایاننامه خواهید بود.
 -8دانشجو قادر به رویت مراحل اقدام ثبت الکترونیکی اش در قسمت "مرحله فعلی" در سامانه آموزش
خواهد بود.
 -1پس از ثبت الکترونیکی پایان نامه ،الزم است دانشجویان در نیمسال اول  9316اقدام به اخذ درس
"پایاننامه کارشناسیارشد" با شماره  25892بنمایند.
الزم به یادآوری است تعریف پایان نامه طبق آیین نامه دانشگاه ،باید قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی
انجام شده باشد .تصویب پایاننامه پس از آن تاریخ میسر نخواهد بود .برای اطالع از سایر مقررات تحصیل در
دوره کارشناسیارشد ،به وب سایت دانشگاه و دانشکده مراجعه کنید.
http://ee.sharif.edu/indexacademic_f.htm
http://www.sharifgradschool.ir/fa/mosavabatdetail.asp?rid=14

دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

