
 نامه ارزیابی و تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد بخش شهرسازی دانشگاه شیرازشیوه

 

 مراحل و روند ارائه و تصویب پروپوزال

های اعالم ، استاد راهنما و استاد مشاور خود را بر اساس ظرفیتتا انتهای ترم دوم تحصیلیحداکثر دانشجو  -1

 فرم دهد.پایانامه را به بخش تحویل می (موضوع)و فرم تکمیل شده تعیین عنوان کند میشده بخش تعیین 

نامه تنظیم )قسمت شیوه در وبسایت دانشکده قابل دسترس است. خام تعیین عنوان پایانامه بخش شهرسازی

 ها(پایانامه

 ترم سوم تحصیلی تا انتهایحداکثر پس از بررسی و تصویب عنوان و موضوع پایانامه در بخش، دانشجو  -2

پروپوزال پایانامه کارشناسی ارشد خود را بر اساس ساختار و چارچوب مصوب بخش و با هماهنگی با استاد 

 دهد.به استاد راهنما خود تحویل میمتن کامل الکترونیکی پروپوزال را و  کندمیراهنما و استاد مشاور تکمیل 

-نامه تنظیم پایانامه)قسمت شیوه قابل دسترس است دهفرم خام پروپوزال بخش شهرسازی در وبسایت دانشک

 .ها(

داور  3پروپوزال به همراه اسامی  الکترونیکی متن کاملاستاد راهنما پس از دریافت نسخه نهایی پروپوزال،  -3

دهد. پروپوزال ارائه شده و اسامی داوران بخش ارائه میدفتر پیشنهادی خود برای ارزیابی پروپوزال را به 

گیرد و هر عضو قرار می هیات علمی محترم اعضایپیشنهادی در گروه مجازی بخش در معرض دید همه 

تواند در صورت تشخیص و صالحدید در مورد ساختار و محتوای پروپوزال ارائه شده پیشنهاداتی هیات علمی می

 به استاد راهنما ارائه دهد.

و  رعایت عدالت مبنای های داوری شده یا در دست داوری و برس بخش بر اساس تعداد پروپوزالریی -4

نفر را به عنوان داور تعیین کرده و به استاد راهنما  1ها، از بین داوران پیشنهادی در توزیع داوری تخصص

 کند.اعالم می

)به  کندمیداور، استاد راهنما نظرات و پیشنهادات داور تعیین شده را اخذ استاد محترم پس از تعیین  -5

بررسی نیز پیشنهادات اعالمی احتمالی سایر اعضای هیات علمی را  و (با توافق طرفین صورت شفاهی یا کتبی

اعالم  جهت اصالح به دانشجو با هماهنگی استاد مشاور و موارد مورد تایید خود را کند )در صورت وجود(می

 .کندمی

دانشجو پس از اصالح موارد اعالم شده از سوی استاد راهنما و در صورت تایید نهایی ایشان و دریافت  -6

جویی در سامانه آموزشی های مرتبط با پروپوزال خود را به همراه گواهی همانندهمانندجویی، فایلگواهی 

اداری تایید پروپوزال در دانشگاه شیراز به جریان های فرآیند و کندثبت می SESSپژوهشی دانشگاه شیراز 

)به ویژه از نظر نگارشی  الزم است دانشجویان محترم عنوان فارسی و انگلیسی پایانامه خود را با دقت افتد.می



لیسی و ضرورت استفاده از حروف بزرگ در اول کلمات به نقطه و ... در عنوان فارسی و انگ و استفاده از کاما،

 مستلزمپایانامه ثبت نمایند چرا که هرگونه تغییر عنوان  SESSدر سامانه  (در عنوان انگلیسی اضافه جز حروف

 اداری است. و زمانبر طی مراحل پیچیده

دانشجو موظف است در تمامی مراحل فرآیند تصویب پروپوزال خود، پیشرفت امور را از مسئولین دانشکده،  -7

 پیگیری نماید. قابل رویت است SESS که اسامی آنها در سامانهبا هر مرحله کارشناسان و کاربران مرتبط 
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 استاد راهنما و استاد مشاور نییتع

پایان ترم دوم تحصیلیحداکثر تا  نامهانیعنوان پا نییفرم تع لیتکم و  
 گام اول

 مالحظات

تکمیل پروپوزال بر اساس ساختار مصوب بخش و 

 هماهنگی با استاد راهنما و استاد مشاور 
 گام دوم

در بخش امهنانیپا و موضوع عنوان بیو تصو یبررس  

 حداکثر تا پایان ترم سوم تحصیلی

  استاد راهنمابه  پروپوزال یکیمتن کامل الکترونتحویل 

 گام سوم

 گام چهارم

و  ، استاد مشاورنظرات داور بندیو جمع بررسی

 سایر اعضای هیئت علمی توسط استاد راهنما 

 گام پنجم

  دانشجو به استاد راهنما اصالحات توسط ماعال

توسط دانشجو به همراه  اصالح موارد اعالم شده

 دریافت گواهی همانندجویی و ثبت در سامانه
 و فارسی عنوانلزوم توجه به نگارش 

هنگام ثبت در سامانهانگلیسی   

 پروپوزال بیتصو ندیمراحل فرآپیگیری پیشرفت 

 از کارشناسان مربوطه توسط دانشجو 


