هوالعالم

مدارک الزم جهت تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه  /رساله
دانشجوی گرامی؛ با سالم ! در صورتی که حداقل  6ماه از تاریخ تصویب پروپوزال شما در شورای پژوهشی دانشگاه گذشته
باشد( .این مدت برای دانشجویان دکترای تخصصی و رشته پزشکی حداقل یکسال می باشد) و پایان نامه شما دارای کد

 41رقمی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بوده و از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و قوانین و مقررات و آیین نامه
های نگارش پایان نامه دانشگاه مورد تایید استادان راهنما  ،مشاور و مدیر محترم گروه واقع شده و قابل دفاع باشد ،با
تکمیل و ارائه مدارک زیر می توانید تقاضای تشکیل جلسه دفاع نمایید .خواهشمند است نکات زیر را به دقت مطالعه
فرمایید تا در روند دفاع از پایان نامه خود با مشکلی مواجه نگردید:

.....................................................................................................................................................................................................................

.1پرینت پایان نامه مورد تایید استادان راهنما و مشاور در  3نسخه و بصورت 2رو
نکته :1صفحه عنوان فارسی و التین ،چکیده فارسی و التین ،فهرست مطالب ،جداول ،نمودارها ،اشکال و نقشه ها ،فهرست
منابع ،و فصول پایان نامه شامل کلیات تحقیق ،پیشینه تحقیق ،مواد و روش تحقیق ،نتایج و پیشنهادات تحقیق در پایان
نامه ارائه شده باید وجود داشته باشد.
نکته ( :2فرمهای نظیر تعهد اصالت پایان نامه و منشور اخالق پژوهش ،پس از دفاع و در صحافی پایان نامه باید گنجانده
شود).

.2تکمیل فرم تأیید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع
اطالعات فرم بایستی کامالً خوانا ،بدون خط خوردگی و به ترتیبی که در فرم آمده  ،تکمیل ،مهر و امضاء گردد.
نکته  -1عنوان مندرج در فرم تقاضای دفاع می بایست دقیقاً منطبق با عنوان پروپوزال مصوب شما در شورای پژوهشی
دانشگاه باشد .و هرگونه تغییر باید طی درخوازستی جداگانه به تایید استاد راهنما ،مدیرگروه ،مدیرپژوهشی دانشکده و
نهایتاً معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رسیده باشد.
نکته  -2الزم است فرم تعهدنامه مندرج در صفحه دوم فرم تقاضای دفاع توسط دانشجو و در صفحه سوم توسط اساتید
راهتما و مشاور تکمیل و امضاء گردد.
نکته  -3بدون دریافت کد پایان نامه ،دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی نیست.

.3ارائه چکیده فارسی پایان نامه به معاونت پژوهش وفناوری (امور پایان نامه ها)
**دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکی و دانشجویان دکتری تخصصی ،می بایست فایل  wordچکیده فارسی پایان نامه
را بر روی  CDبه امور پایان نامه ها ارائه نمایند.
نکته -1چکیده باید مورد تایید استاد راهنما و دارای کلیدواژه باشد(.حداکثر  252کلمه)
نکته-2چکیده ارسالی درسایت کدینک پایان نامه های سازمان مرکزی درج خواهدشد .لذا مسئولیت هرگونه درج اطالعات
ناقص و غلط برعهددانشجوخواهد بود.

هوالعالم

.4ارائه مستندات پذیرش وچاپ مقاله/فرم انصراف از ارائه مقاله
الف :درصورتیکه امکان ارائه مقاله و اخذ پذیرش و مجوز چاپ آن در مجالت علمی معتبر برای شما وجود ندارد .فرم
شماره(4انصراف مقاله) را تکمیل نموده و به امورپایان نامه ها ارائه نمایید .بدیهی است در اینصورت نمره پایان نامه
شما از حداکثر  41و برای ورودی  59به بعد  41/55نمره برای دکتری 11وبرای ورودی  19به بعد 19.11محاسبه خواهد شد.
ب :دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای در صورت دارابودن فرصت جهت نظام وظیفه و یا نداشتن مشکل نظام
وظیفه به مدت  6ماه با مجوز دانشکده مربوطه و تا یکسال با مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان فرصت دارند .تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را ارائه دهند.
نکات مهم در خصوص فرصت پذیرش مقاله:
 ارائه فرصت،صرفاً جهت دریافت پذیرش از مجالت علمی – پژوهشی و  ISIمقدور می باشد. -به مقاالت ارسالی به کنگره ها ،کنفرانسها و همایشهای ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور فرصت پذیرش داده

نمی شود و فقط در صورت چاپ شدن  ،حائز دریافت نمره می باشند.
حتما باید به شکل ( FULL TEXTتمام متن) چاپ گردند تا حائز
ً
مقاالت ارسالی به کنگره ها ،همایشها و کنفرانسهادریافت نمره گردند.
صرفا جهت مقاالت مستخرج از پایان نامه داده می شود – .مقاله ارائه شده به مجله باید به تایید استاد
ً
-این فرصت

راهنما رسیده باشد.
نکات مهم در خصوص مقاالت :
ج :در صورتی که دانشجو  ،پذیرش یا چاپ مقاالت مستخرج از پایان نامه خود را اخذ کرده باشد می بایست با تکمیل
فرم شماره ( 3فرم تعیین ارزش مقاله ) نمره مربوطه را دریافت نمایند.
 دانشجویان مقطع دکتری تخصصی جهت ارائه درخواست دفاع از پایان نامه ،عالوه بر پذیرش یا چاپ مقاله مطابقبخشنامه شماره  33/352251مورخ  1332/12/22سازمان مرکزی ارائه گواهی اعالم وصول مقاله دوم توسط مجله با
شرایط مذکور نیز ضروریست .مقاالت ارسال شده الزم است مستخرج از رساله بوده و در مجالت معتبر مرتبط با رشته که
مورد تأیید کمیته تخصصی گروه /شورای پژوهشی دانشکده باشند اخذ پذیرش یا چاپ نموده باشد .لذا مقاالتی که از مجالت

عمومی (با هررتب ه ای که باشند) پذیرش اخذ نمایند .قابل قبول نخواهند بود .در مقاله های مستخرج از پایان نامه /رساله ،نویسنده
اول  ،دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما ،عهده دار مکاتبات) (Corresponding Authorمی باشند.
به مقاالتی امتیاز تعلق می گیرد که مستخرج از پایان نامه بوده و آدرس نویسنده اول و نویسنده مسئول در مقاله به نام
دانشگاه ازاد اسالمی واحدالهیجان باشند و در مواردی که استاد راهنما عضو هیدت علمی مدعو از سایر دانشگاهها یا
موسسات علمی – پژوهشی می باشند و نقش عهده دار مکاتبات را نیز دارد ،ذکر آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
در کنار آدرس محل خدمت خودالزامی می باشد.

هوالعالم

شیوه صحیح آدرس دهی به مقاله های فارسی و انگلیسی

الف :مقاله التین:

Department of …., Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan Iran
ب :مقاله های فارسی:

گروه  ،.........واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
نکته مهم :مقاله هایی که در آنها شیوه آدرس دهی فوق ،رعایت نشده باشد ،مشمول دریافت نمره،
جایزه(تشویقی) نمی باشند و برای دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی پذیرفته نخواهند شد.

فرم شماره 4و( 7فرم انصراف از ارائه مقاله کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )  ،فرم شماره ( 3فرم تعیین
نمره مقاله) و سایر فرمهای مربوط به پس از دفاع از پایان نامه (نظیر فرم تأیید انجام اصالحات و مجوز صحافی،
فرم تحویل نسخه های پایان نامه) از طریق سایت معاونت پژوهشی -امورپژوهشی – تحصیالت تکمیلی قسمت
دانلودفرمها قابل دسترسی می باشد.

چنانچه استاد راهنما یا مشاور شما برای اولین بار با این واحد دانشگاهی همکاری دارند ،مدارک زیر را
از ایشان تحویل گرفته و به معاونت پژوهشی بخش پایان نامه ها (واقع در ساختمان علوم پایه – طبقه
آخر) جهت تسریع در پرداخت حق الزحمه ایشان ،تحویل نمایید:
*کپی آخرین حکم کارگزینی * کپی آخرین مدرک تحصیلی * کپی شناسنامه(تمام صفحات)
* کپی کارت ملی

*کپی صفحه اول دفترچه بیمه * شماره حساب سیبا بانک ملی
* شماره تلفن همراه
..............................................................
امور پایان نامه های دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
تلفن 113-41222212 :

هوالعالم

فرم اعالم آمادگی دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

توجه :اطالعات فرم بایستی به ترتیب تکمیل  ،مهر و امضاء گردد.

 -1مدیریت محترم گروه آموزشی ....................................
با سالم؛ احتراماً به استحضار میرساند پایان نامه سرکار خانم  /جناب آقای  ...............................................دانشجوی مقطع  ............................رشته ................................
گرایش ..................................به شماره دانشجوی  ................................................و کد پایان نامه  ...........................................................تحت عنوان ......................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ............................................................بررسی گردیده و پایان نامه فوق الذکر از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و همچنین قوانین  ،مقررات و آیین نامه های
نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی مورد تائید اینجانب بوده و از هر لحاظ آماده برای دفاع می باشد .لذا خواهشمند است اقدام الزم در مورد تشکیل
جلسه دفاع برای این پایان نامه انجام شود.

استادراهنما اول

استادراهنما دوم

نام ونام خانوادگی و امضاء

نام ونام خانوادگی و امضاء

استادمشاور اول
نام ونام خانوادگی و امضاء

استادمشاور دوم
نام ونام خانوادگی و امضاء

 -2نظریه مدیر گروه آموزش دانشکده  :گواهی می شود دانشجو  ................................................به شماره دانشجویی ..............................................کلیه دروس
مورد نیاز دوره خود را گذرانده و برابر مقررات آموزشی موجود  ،دفاع نامبرده از پایان نامه تا تاریخ  ............./......./.......بالمانع می باشد.
نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه



امضاء و مهر آموزش دانشکده

مسئولیت بررسی و تطبیق واحدهای درسی دانشجو اعم از جبرانی و اصلی برعهده مدیرگروه می باشد.

 -3نظریه کارشناس ازمایشگاهها و کارگاهها( :ویژه دانشجویان رشته های برق ،کامپیوتر ،مکانیک ،مواد ،عمران ،مهندسی پزشکی ،هنر ،معماری ،شهرسازی،
علوم پایه و دکتری حرفه ای پزشکی)

با توجه به تسویه حساب دانشجو ..............................................با اداره کارگاهها و آزمایشگاهها ،ایشان مجاز به دفاع از پایان نامه می باشند.
نام و نام خانوادگی و امضاء
 -4رئیس محترم دانشکده  :با سالم؛ پایان نامه دانشجوی فوق مورد بررسی قرار گرفته و از لحاظ تطبیق آن با پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) و رعایت قوانین و

آیین نامه های نگارش پایان نامه مورد تایید می باشد .خواهشمند است چنانچه از تاریخ تصویب آن برای دانشجویان دکتری تخصصی یکسال گذشته باشد.جهت تشکیل جلسه دفاع پایا
جلسه دفاع پایان نامه نامه فوق الذکر و همچنین تعیین اساتید مدعو دستور الزم را صادر فرمایید.ضمناً اسامی اساتید راهنما،مشاور و داوران پیشنهادی به شرح زیرمی باشد.
الف -استادراهنما اول...... ............................. :

ب -استادراهنما دوم.......................................................... :

ج -استادمشاوراول........................................ :

د -استادمشاور دوم......................................................... :

ه -داوران پیشنهادی........................................................................ -3 ....................................................................... -2 ........................................................ -1 :
امضاء و مهرمدیرگروه

و -تاریخ دفاع ..................................................... :

 -9معاون محترم پژوهش وفناوری :باسالم؛ پایان نامه فوق الذکر از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و همچنین قوانین ،مقررات و آیین نامه های نگارش
پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی مورد تایید اینجانب بوده و دفاع دانشجوی فوق در تاریخ  .............................بالمانع می باشد.
*احتراماً ...............................................به عنوان ناظر جلسه حضورتان معرفی می گردند.
امضاء رئیس یا مدیرپژوهشی دانشکده
 -2کدپایان نامه دانشجوی نامبرده به شماره  ...........................مصوب گردیده و از تاریخ تصویب پروپوزال برای دانشجویان دکترای تخصصی حداقل یکسال گذشته است.
تاریخ تصویب پروپوز ال........................... :

درصدمشابهت (اصالت سنجی) ................... :امضاء کارشناس امورپایان نامه ها

 -7امورپایان نامه ها :نسبت به صدورابالغ داوران و تنظیم صورتجلسه دفاع اقدام گردد .معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

هوالعالم

فرم تعهدنامه

"تعهدنامه دانشجو "
تعهدنامه حفظ و دفاع از حقوق مادی ومعنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه نتایج آنها مرتبط با
دانشجویان کارشناسی ارشد /دکترای تخصصی  /دکترای حرفه ای
اطالعات مربوط به دانشجو

لطفاً بصورت کامل و خوانا تکمیل نمایید.

عنوان پایان نامه ........................................................................................................................................................................ :
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی:

رشته تحصیلی:

گرایش:

تلفن همراه (الزامی):

اینجانب  ....................................دانشجوی مقطع  ........................................دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان متعهد می شوم :

 -1محتوای پایان نامه اینجانب ،متعلق به دیگران نبوده ( دست اول بوده) ،براساس اصول علمی تهیه شده و با نام
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ارائه شود.
 -2به منظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران ،منابع و مأخذ مربوط به نقل قول ها ،جداول و نمودارها و یا نتابج
تحقیقات دیگران در پایان نامه دقیقاً ذکر خواهد شد .همچنین هیچ گونه استفاده ای از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلی و
به گونه ای که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی نباشد ،بعمل نخواهد آمد.

 -3بدون ذکر نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان و در نظر گرفتن حقوق این دانشگاه نسبت به ارائه و انتشار نتایج
حاصل از پایان نامه به شکل مقاله ،کتاب ،اختراع ،اکتشاف و( ...درقالب مطالب چاپی و غیرچاپی) درهر مرحله (قبل و بعد از
دفاع پایان نامه ) اقدام نکنم.
 -4درصورت هرگونه مغایرت و تخطی از موارد اشاره شده در بندهای  1تا  3این تعهدنامه،دانشگاه آزاد اسالمی

واحدالهیجان مجاز است از ادامه تحصیل و هرگونه فعالیت آموزشی و امکان دفاع از پایان نامه اینجانب در هر مرحله از
تحصیل جلوگیری نماید.همچنین خسارات مادی و معنوی وارده به دانشگاه آزاد اسالمی و افراد ذینفع را پرداخت نمایم.

تاریخ و امضاء دانشجو

هوالعالم

فرم تعهدنامه

"تعهدنامه استادان "
این فرم توسط استادان راهنما /مشاور امضا و با صورتجلسه دفاع ارسال گردد.

تعهدنامه حفظ و دفاع از حقوق مادی ومعنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه
نتایج آنها مرتبط با اساتید راهنما و مشاور پایان نامه های
دکترای تخصصی  /دکترای حرفه ای
اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه  /رساله ،خانم  /آقای  ..........................................................................دانشجوی
مقطع....................................................رشته.............................................................گرایش.................................................................
باعنوان  .........................................................................................................................................................................از مفاد بخشنامه
«حفظ دفاع حقوق مادی ومعنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه نتایج آنها» آگاهی کامل داشته و خود را
ملزم به رعایت آن می دانیم و متعهد می شویم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب ،مقاله ،طرح تحقیقاتی ،اختراع ،اکتشاف و )...اقدام ننماییم.
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تاریخ و امضاء
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