شیوه نامه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

به منظور ارتقاء کیفیت پایاننامههای کارشناسیارشد و تشووی

دانشویویان بوه تققیو

بیشوتر و

نگارش مقاله و در جهت یکسان سازی نقوه ارزشیابی پایاننامهها ،این شیوه ناموه تنظویو و بورای
دانشیویان کلیه گروههای تخصصی اجرا میشود.

الف) جلسه دفاع از پایاننامه میتواند در یک مرحله برگزار شود ،اما نمره نهایی دفاع از پایاننامه پس
از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایاننامه در مجالت یا کنفرانسهاا
معتبر مشخص و اعالم خواهد شد.
تبصره :حداکثر نمرها که در جلسه دفاع توسط اعضا هیأت داور برا دانشجو تعیای مایشاود 81
از 02میباشد.
 تصمیمگیر در مورد  0نمره مربوط به مقاله بعهده شورا پژوهشی دانشگاه میباشد که پاساز بررسی مدارک ارائه شده ( نسخه نگارش شده ،نامه پذیرش و یا نسخه چاپ شاده مقالاه و
مطابقت با فهرست مجالت مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناور  ،کمیسیون بررسای و
تایید مجالت دانشگاه آزاد اسالمی و ساایت هاا مربوهاه ،حاداکثر نماره اختصاات یافتاه بار
اساس جدول مندرج در فرم نمره مقاله تعیی و نمره نهایی که حاصل جما نماره کساد شاده
در جلسه دفاع و نمره مقاله ( یا ثبت اختراع میباشاد توساط مادیر پژوهشای در صورتجلساه
دفاع دانشجو درج خواهد شد.
توجه :دانشجویان عزیز توجه فرمایند در چاپ مقاالت اول نام دانشجو نفر دوم نام اساتاد راهنماا و
چنانچه مشاور داشته باشند نفر سوم را ذکر نمایند و آوردن نام افاراد دیگار خاوددار فرمایناد در
غیر اینصورت نمره ا تعلق نمیگیرد.
در ضم مسئول مکاتبات ) (Corresponding Authorاستاد راهنما باید معرفی گردد.

نکته مهم  :نحوه درج عبارت معرفی دانشگاه آزاد اسالمی شبستر در تولیدات علمی
 انگلیسی
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 فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد شبستر  ،گروه ،......شبستر ،ایران
 درصورتیکه دانشجو تمایلی برا نگارش ،اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد ،مایتوانادفرم شماره  4را از سایت دانشگاه دانلود و پس از تکمیل به گروه مربوهاه تحویال و انصارا
خود را در ای مورد اعالم نماید .در اینصورت حاداکثر نماره ممکا بارا دانشاجو  81از 02
خواهد بود.
 درصورتیکه در جلسه دفاع ،دانشجو ملزم به انجام اصالحات جزئی مطرح شده توساط اعضااهیأت داور شود ،الزم است حداکثر تا زمان ارائاه مادارک مقالاه ،اصاالحات ماورد ن ار را
انجام و به تایید استاد/استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی برساند.
ب) پس از برگزار جلسه دفاع ،دانشجو حداکثر  0مااه فرصات دارد تاا نسابت باه ارائاه مادارک
مربوط به مقاله و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه (فارم تعهدناماه ارائاه مقالاه اقادام نمایاد.
بدیهی است در صورت عدم ارائه به موق مدارک مزبور ،شورا پژوهشی دانشگاه مجااز خواهاد
بود نمره کسد شده در جلسه دفاع را بعنوان نماره نهاایی در صورتجلساه دفااع درج و از پاذیرش
مدارکی که احتماال بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو یا گاروه مربوهاه ارائاه مایشاود خاوددار
نماید.
تبصره :در موارد خات ،با در ن ر گرفت مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقالاه دانشاجویان و
کیفیت و نوع مجله ،مدت اعالم شاده در بناد ب باا درخواسات دانشاجو قابال تمدیاد اسات.

مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیات تحصایلی دانشاجویان مشامول نگاذرد و هیچگوناه
منعی برا هوالنی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد.
ج) مساائولیت ن ااارت ،بررساای و کنتاارل ماادارک و فاارمهااا مربااوط بااه ارزشاایابی دفاااع ،انجااام
اصالحات ،تعیی نمره مقاله ،صورتجلسه دفاع و  ...بعهده مدیر گروه میباشد.
 صورتجلسه دفاع دانشجو پس از درج نمره نهایی و تایید مدیرگروه به من ور پرداخات حاقالزحمه اساتید و فراغت از تحصیل دانشجو به حوزه معاونتها ذیربط ارسال و سایر مادارک
و فرمها تحویل دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه میشود.
د) چنانچه استاد راهنما یا استاد داور خارج از دانشگاه میباشد دانشجو ملزم است مدارک مربوط
به استاد مدعو که شامل ( -8کپی آخری حکم کارگزینی -0کپای آخاری مادرک تحصایلی -3
کپی شناسنامه  -4کپی صفحه اول دفترچه بیمه ( برا اساتید دانشگاه آزاد  -5شماره حساب سایبا
(بانک ملی  -6کپی کارت ملی میباشد را تحویل دفتر استخدام هیات علمی دهد.
ز) دانشجویان کارشناسیارشد و دکترا حرفها که در سال  8333از پایان نامه خود دفاع می-
کنند پیرو بخشنامه مورخ  30/82/00به شماره  33/350618سازمان مرکز عمل خواهد شد.
 -8چنانچه تا پایان نیمسال ( 5تمدید اول پایان نامه) دفااع ننماینود و دفااع آنهاا باه نیمساال 6
(تمدید دوم پایان نامه موکول شود یک نمره از پایان نامه آنها کسر میگردد و در صاورتیکه
بعد از تمدید دوم به مدت  8/5ماه از پایان نامه خود دفاع نمایند  2/35از نمره پایان ناماه کسار
میشود و در صورت دفاع به موق  8نمره در نمره پایان نامه دانشجو من ور میشود.
 -0دانشجو باید پس از تصوید پروپوزال پایاننامه ،هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار پایاننامه خود را
تن یم و در تاریخ مقرر پس از تایید استاد راهنما به مدیر گروه مربوهه تحویل نماید.
توجه :یک نمره از بیست نمره پایان نامه مربوط به این گزارشها میباشود کوه مودر ارابوه بوه مو و آن
موجب کسر نمره خواهد گردید.

با منایت به موارد فوق ،مراحل اجرایی شیوه نامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زیر میباشد:

 8دانشجو پس از اتمام مرحله تدوی پایان نامه وسپر شدن حاداقل زماان الزم از تصاوید
عنوان پایان نامه در شورا گروه ،به دفتر تحصیالت تکمیلی مراجعاه و پروپاوزال خاود را
برا تصوید در شورا پژوهشی تحویل میدهاد .پاس از تصاوید در شاورا پژوهشای
دفتر تحصیالت تکمیلی اقدام به اخذ کد نماید.
 0دانشجو در صورت سپر شدن حداقل  6ماه از زمان تصوید موضوع ،نداشات مشاکالت
ن ام وظیفه و آموزشی ،فرم اعاالم آماادگی دفااع آماوزش و ساپس فارم اعاالم آماادگی
پژوهشی را از سایت دانشگاه ( معاونت پژوهشی ،دفتر تحصیالت تکمیلی ایا دو فارم را
دانلود کرده و کارها مربوط به آن را انجام دهد.
 3پس از تکمیل فرمها پای

دفااع درصاورتی کاه اساتاد راهنماا یاا اساتاد داور خاارج از

دانشگاه باشد دانشجو برا دریافت دعوتنامه اساتید جهت شرکت در جلسه دفاع باه دفتار
تحصیالت تکمیلی مراجعه نماید.
 4پس از اتمام جلسه دفااع ،نماره پیشانهاد اعضاا هیاات داور در صورتجلساه دفااع درج
خواهد شد .همچنی الزم است هر  5نسخه صورتجلساه دفااع دانشاجو نیاز توساط اعضاا
حاضر در جلسه امضا شود.
 5پس از برگزار جلسه دفاع ،رئیس اداره پژوه

دانشکده  ،کلیه مدارک شامل ( -8پان

نسخه صورت جلسه دفاع  -0فرم ها ارزیابی دفاع  -3فرم شماره چهار در صاورت عادم
درخواست  0نمره مقاله  -4فرم ارزیابی مدیریت پاژوه

 -5فارم ب دریاافتی از دانشاجو

بصورت  CDکه به تایید اعضا حاضر در جلسه رسایده،را باه دفتار تحصایالت تکمیلای
دانشگاه تحویل نماید.

