بررسی آیین نامه و فرآیند اداری
انجام پایان نامه
کارشناسی ارشد
در حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان

مراجعه به حوزه معاونت پژوهشی
ارتباط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پس از اخذ
واحد پایان نامه آغاز میگردد.
اما الزم است که مراحل زیر بر اساس اصول و ضوابط

انجام گردد.

 -1مشخص کردن موضوع پایان نامه
 -2اخذ فایل پروپوزال فقط از سایت دانشگاه

کلیه فرم ها ،بخشنامه ها و اطالعات الزم برای دانشجویان کارشناسی
ارشد در این قسمت سایت قرار دارد

مراحل اولیه
• پس از تکمیل فایل پروپوزال با کمک استاد راهنما  4قسمت الزم است توسط
استاد راهنما امضاء شود
فرم الف -نوآوری – تأییدات و فرم تعهد
• بر اساس بخشنامه نیازی به انتخاب استاد مشاور نیست .فقط برای موضوعات
بین رشته ای با نامه موافقت و تأیید مدیر گروه
• امضاء فرم تعهد توسط دانشجو و استاد راهنما به این مفهوم است که کلیه
دستاوردهای استخراجی از پایان نامه اعم از کتاب ،مقاله ،اختراع و  ...تا هر
زمان توسط استاد راهنما و دانشجو به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان
ثبت گردد.

نکات قابل توجه
در تکمیل پروپوزال دقت کنید
عنوان پایان نامه بر اساس فرمت مشخص شده باشد
نوع نوشتن منابع با فرمت استاندارد صورت گیرد
بیان مسئله به اندازه کافی توضیح داشته باشد
نوآوری تحقیق توضیح داده شود

پس از تکمیل پروپوزال
به آموزش تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایید و فرم الف تأیید و امضاء و مهر
گردد
در صورت نداشتن مشکل آموزش پروپوزال به گروه ارائه میگردد.
پس از تأیید گروه به سایت
http:// pishineh.irandoc.ac.ir
مراجعه نمایید و موضوع پروپوزال خود را ثبت نمایید
در سایت ایرانداک عالوه بر ایمیل شخصی خود ایمیل زیر را اضافه نمایید
estahban3000@gmail.com

سامانه ایرانداک پس از دریافت نام و نام خانوادگی شماره ملی  ،شماره تماس و ایمیل شما
عنوان پایان نامه و کلیدواژه های شما را اخذ میکند /ضمن اضافه کردن ایمیل دانشگاه در ادامه
با ثبت و پرداخت آنالین ادامه دهید

در ادامه کار ،همراه با پروپوزال تأیید شده توسط گروه و
پاسخ پیشینه پژوهش به دفتر پژوهشی مراجعه نمایید.
پس از بررسی و تأیید پروپوزال شما در شورای پژوهشی دانشگاه اقدام به اخذ
کد میگردد و ابالغ آن از طریق ایمیل به استاد راهنما و دانشجو ارسال
میگردد.
الزم است جهت ثبت نهایی موضوع پایان نامه مجددا به سایت ایرانداک
مراجعه کنید و کد و تاریخ اخذ کد را وارد نمایید تا موضوع به نام شما ثبت
گردد.
امکان دفاع از پایان نامه شش ماه پس از گذشت تاریخ شورای پژوهشی و 4
ماه از اخذ کد می باشد.
در فاصله اخذ کد تا دفاع می بایست هر سه ماه یکبار «گزارش پیشرفت کار»
با امضاء دانشجو و استاد راهنما به دفتر پژوهشی ارائه نمایید.
فایل گزارش پیشرفت کار از سایت دانشگاه قابل برداشت است.

دفاع از پایان نامه
• زمانی که مراحل تحقیق و نگارش انجام شد و دانشجو قصد دفاع از
پایان نامه داشته باشد (مشروط بر اینکه  6ماه از تاریخ شورای
پژوهشی گذشته باشد و  4ماه از اخذ کد پایان نامه) فرم آمادگی
دفاع از سایت دانشگاه برداشت گردد.
• پس از تأیید استاد راهنما (ومشاور) و مدیر گروه به آموزش
تحصیالت تکمیلی ،امور مالی و کتابخانه دانشگاه مراجعه می شود و
پس تأیید قسمت های فوق به دفتر پژوهشی مراجعه می گردد.

نمره دفاع
(بخشنامه شماره  73/352681مورخ )92/10/22
•  16نمره ارائه در جلسه دفاع
•  2نمره دفاع به موقع

براساس بخشنامه تا پایان ترم  5تحصیلی  2نمره کامل اختصاص می یابد و وقتی
دانشجو وارد ترم  6شد بین  ٪35تا یک نمره کسر میگردد.

•  2نمره مقاله

پس از دفاع به کسانی که تمایل به ارائه مقاله استخراجی از پایان نامه داشته
باشند زمان اختصاص می یابد
در صورتیکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند (کارت پایان خدمت یا معافیت و )...
یکسال
برای کسانی که خدمت سربازی انجام نداده باشند و مشمول باشند  3ماه

پس از دفاع
• انجام اصالحات موارد مطرح شده در جلسه دفاع
اخذ امضاء از استادراهنما ،داوران و مدیر گروه در فرم «تأیید انجام
تصحیحات پایان نامه» (قابل برداشت از سایت دانشگاه)
 oدرصورتیکه دانشجو قصد ارائه مقاله دارد که پرونده باز میماند
 oدر صورتیکه قصد ارائه مقاله ندارد صورتجلسه دفاع در اختیار
دانشجو قرار میگیرد و پس از ارائه صحافی بر اساس فرمت دانشگاه
تسویه حساب صورت میگیرد.

در رابطه با ارائه مقاله
• در مقاله ارائه شده فقط نام دانشجو و استاد راهنما
ذکر گردد (موضوع بخشنامه شماره  73/34519مورخ
)92/2/12
• دانشجو نفر اول باشد و استاد راهنما نفر دوم و
نویسنده مسئول (موضوع بخشنامه شماره
73/299920مورخ )92/9/9

نمره مقاله بر اساس بخشنامه

در رابطه با ارائه مقاله
• در مورد همایش های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
کنفرانس هایی مورد تأیید دانشگاه هستند که برگزار کننده آن دانشگاه
باشد نه موسسات غیر دانشگاهی
• در مورد مجالت علمی
مجالت علمی پژوهشی مجالتی هستند که مورد تأیید هستند وزارتین
باشند و لیست سامانه وزارت علوم موجود باشد
http://www.msrt.ir

در رابطه با ارائه مقاله
نام دانشگاه در مقاالت استخراجی به شکل زیر نوشته شود :
• مقاالت فارسی:
گروه  ، ..............واحد استهبان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استهبان ،ایران
• مقاالت انگیسی:

• Department of ……………………, Estahban Branch,
Islamic Azad University, Estahban, Iran

در صورت عدم رعایت موارد فوق نمره به مقاله تعلق نمیگیرد.

در رابطه با اعتبار مجالت خارجی
• در صورتیکه که تمایل به چاپ مقاله  ISIدارید نام مجله و شابک
) (ISSNآن را به ایمیل های زیر جهت بررسی ارسال نمایید:
Pajouheshi.iauest@gmail.com
estahban3000@gmail.com
• چاپ مقاالت ارسال شده به همایشها در مجالت  ISIفریب دانشجویان است
زیرا مجالت پیشنهادی اغلب جعلی و نامعتبر است

پس از ارائه مقاله
•
•
•
•
•
•

فرم نمره مقاله از سایت دانشگاه برداشت نمایید
دو نسخه پرینت مقاله تهیه کنید
صفحه اول مقاله توسط استاد راهنما امضاء شود (به عنوان تأیید استخراج شدن
مقاله از پایان نامه )
امضاء استاد راهنما و مدیر گروه در فرم نمره مقاله اخذ گردد.
مدارک فوق به همراه سی دی کنفرانس یا مجله به دفتر پژوهشی تحویل گردد
نمره مقاله در شورای پژوهشی دانشگاه مشخص شده و صورتجلسه دفاع تکمیل
و مراحل صحافی و تسویه حساب آغاز میشود.

تحویل نسخه های صحافی
• فرم تحویل نسخه ها از سایت دانشگاه برداشت کنید.

• صحافی (مطابق با فرمت دانشگاه ) به استاد راهنما (مشاور) مدیر گروه و
کتابخانه دانشگاه تحویل نمایید
• ارائه فرم امضاء شده تحویل نسخه ها به دفتر پژوهشی هنگام تسویه حساب
الزامی است
• ارائه یک نسخه صحافی به همراه  4عدد سی شامل فایل های word
و pdfبه دفتر پژوهشی به همراه فرم تحویل نسخه از مراحل پایانی می باشد.

