شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه ازاد اسالمی واحد صوفیان

به منظور ارتقاء کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و تشویق دانشجویان بهه تققیهق بیشهو و نشهارا مقا هه و در
جهت یکسان سازی نقوه ارزشیابی پایان نامه ها ،این شیوه نامه تنظیم و ب ای دانشجویان کلیهه ر وهههای تصییهی
اج ا می شود.
ا ف) جلسه دفاع از پایان نامه می تواند در یک م حله ب رزار شود ،اما نم ه نهایی دفهاع از پایهان نامهه په
مدارک م بوط به پذی ا مقا ه مسوص ج شده از پایان نامهه در مجه ی یها کنفه ان

از ارا هه

ههای مموخه مشهصم و ا ه

خواهد شد.
ت خی ه :حداکث نم ه ای که در جلسه دفاع توسط ا ضا هیأی لمی داوری ب ای دانشجو تمیهین مهی شهود  81از 02
می باشد.
 -تیمیم ری ی در مورد  0نم ه م بوط به مقا ه به هده شورای پژوهشی دانششاه می باشد که پ

از ب رسی

مدارک ارا ه شده ( نسصه نشارا شده ،نامه پذی ا و یا نسهصه اهاپ شهده مقا هه) و مبابقهت بها فه سهت
مج ی مورد تایید وزاری لو و تققیقای و فنهاوری ،کمیسهیون ب رسهی و تاییهد مجه ی دانشهشاه زاد
اس می و سایت های م بوطه ،حداکث نم ه اخویاص یافوه ب اساس جدول مندرج در ف نم ه مقا ه تمیهین
و نم ه نهایی که حاصل جمع نم ه کسب شده در جلسه دفاع و نم ه مقا ه (یا ثخت اخو اع) می باشد توسهط
مدی پژوهشی در صورتجلسه دفاع دانشجو درج خواهد شد.
توجه :دانشجویان زیز توجه ف ماینددر ااپ مقاالی اول نا دانشجو دو نا اسواد راهنمها و انانههه مشهاور داشهوه
باشند نف سو را ذک نمایند و وردن نا اف اد دیش خودداری ف مایند در غی این صوری نم ه ای تملق نمی ری د.
در ضمن مسئول مکاتخای ( )Corresponding Authorاسواد راهنما باید مم فی ر دد.
نکوه مهم :نقوه درج خاری مم فی دانششاه زاد اس می واحد صوفیان در تو یدای لمی
 انشلیسی
Department of …. , College of…., Sofian Branch, Islamic Azad University,
Sofian, Iran.
 فارسی
دانششاه زاد اس می ،واحد صوفیان ،ر وه  ، ...صوفیان ،ای ان.
 در صورتیکه دانشجو تمایلی ب ای نشارا ،اخذ پذی ا و یا ااپ مقا ه نداشوه باشد ،می تواند ف شماره 4را از سایت دانششاه دانلود و پ

از تکمیل به ر وه م بوطه تقویل و انی اف خود را در ایهن مهورد ا ه

نماید .در این صوری حداکث نم ه ممکن ب ای دانشجو  81از  02خواهد بود.

 در صورتیکه در جلسه دفاع ،دانشجو ملز به انجا اص حای جز ی مب ح شده توسط ا ضاء هیأی داوریشود ،الز است حداکث تا زمان ارا ه مدارک مقا ه ،اص حای مورد نظ را انجا و به تایید اسواد /اسهوادان
راهنا و مدی ر و تصییی ب ساند.
ب) پ

از ب رزاری جلسه دفاع ،دانشجو حداکث  0ماه ف صت دارد تا نسخت به ارا ه مدارک م بوط به مقا ه و اخهذ

تایید اسوادان راهنما و مدی ر وه(ف تمهدنامه ارا ه مقا ه) اقدا نماید .بدیهی اسهت درصهوری هد ارا هه بهه موقهع
مدارک مزبور ،شورای پژوهشی دانششاه مجاز خواهد بود نم ه کسب شده در جلسه دفاع را بمنهوان نمه ه نههایی در
صورتجلسه دفاع درج و از پذی ا مدارکی که احوماالً بمد از مهلت مق ر توسط دانشجو یا ر وه م بوطه ارا هه مهی
شود خودداری نماید.
تخی ه :در موارد خاص ،با در نظ ر فون م احل پیش فت ااپ یا پذی ا مقا هه دانشهجویان و کیفیهت و نهوع مجلهه،
مدی ا

شده در بند ب با درخواست دانشجو قابل تمدید است.

مش وط ب اینکه از بازه زمانی غو ممافیت تقییلی دانشجویان مشمول نشذرد و هیهشونه منمی ب ای طهوالنی شهدن
روند ف اغت از تقییل دانشجو وجود نداشوه باشد.
ج) مسئو یت نظاری ،ب رسی و کنو ل مدارک و ف های م بوط به ارزشیابی دفهاع ،انجها اصه حای ،تمیهین نمه ه
مقا ه ،صورتجلسه دفاع و  ...بمهده مدی ر وه می باشد.
 -صورتجلسه دفاع دانشجو پ

از درج نم ه نهایی و تایید مدی ر وه به منظور پ داخت حق ا زحمه اساتید و ف اغت

از تقییل دانشجو به حوزه مماونت های ذی بط ارسال و سای مدارک و فه هها تقویهل دفوه تقیهی ی تکمیلهی
دانششاه می شود.
د) انانهه اسواد راهنما یا اسواد داور خارج از دانششاه می باشد دانشجو ملز است مدارک م بوط به اسواد مد و که
شامل (  -8کپی خ ین حکم کاررزینی  -0کپی خ ین مدرک تقییلی  -3کپهی شناسهنامه -4کپهی صهفقه اول
دفو اه بیمه (ب ای اساتید دانششاه زاد)  -5شماره حساب سیخا ( بانک ملی)  -6کپی کاری ملی) می باشد را تقویل
دفو اسوصدا هیای لمی دهد.

با عنایت به موارد فوق ،مراحل اجرایی شیوه نامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زیر می باشد:
 )8دانشجو پ

از اتما م حله تدوین پایان نامه و سپ ی شدن حداقل زمان الز از تیویب نوان پایان نامه در

شورای ر وه ،به دفو تقیی ی تکمیلی م اجمهه و پ وپهزال خهود را به ای تیهویب در شهورای پژوهشهی
تقویل می دهد .پ

از تیویب در شورای پژوهشی دفو تقیی ی تکمیلی اقدا به اخذ کد نماید.

 )0دانشجو در صوری سپ ی شدن حداقل  6ماه از زمان تیهویب موضهوع ،نداشهون مشهک ی نظها وویفهه و
موزشی ،ف ا

مادری دفاع موزا و سهپ

فه ا ه

مهادری پژوهشهی را از سهایت دانشهشاه (

مماونت پژوهشی ،دفو تقیی ی تکمیلی) این دو ف را دانلود ک ده وکارهای م بوط به ن را انجا دهد.

 )3پ

از تکمیل ف های پیش دفاع در صورتی که اسواد راهنما یا اسواد داور خارج از دانششاه باشد دانشهجو

ب ای دریافت د وتنامه اساتید جهت ش کت در جلسه دفاع به دفو تقیی ی تکمیلی م اجمه نماید.
 )4پ

از اتما جلسه دفاع ،نم ه پیشنهادی ا ضا هیای داوری در صورتجلسه دفاع درج خواهد شد .همهنهین

الز است ه  5نسصه صورتجلسه دفاع دانشجو نیز توسط ا ضاء حاض در جلسه امضاء شود.
 )5پ

از ب رزاری جلسه دفاع ،ر ی

اداره پژوهش دانشکده ،کلیهه مهدارک شهامل( -8پهن نسهصه صهوری

جلسه دفاع  -0ف های ارزیابی دفاع  -3ف شماره اهار در صوری د درخواست  0نم ه مقا ه  -4فه
ارزیابی مدی یت پژوهش  -5ف ب دریافوی از دانشجو به صوری  )CDکه به تایید ا ضاء حاض در جلسه
رسیده ،را به دفو تقیی ی تکمیلی دانششاه تقویل نماید.

