شيوهنامه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
به منظور ارتقاء كيفيت پاياننامه هاي كارشناسي ارشد و تشويق دانشجويان به تحقيق بيشتر و ناتارم مقا ته و در تت
يكسان سازي نحوه ارزشيابي پاياننامهها ،اين شيوهنامه تنظيم و ب اي دانشجويان كليه گ وه اي تخصصي و دانشكدههاي مربوع
ا ا ميشود.
الف) لسه دفاع از پاياننامه ميتواند در يك م حله ب گزار شود اما نم ه ن ايي دفاع از پاياننامه پس از ارائه مدارك م بوط
به پذي م يا چاپ مقا ه مسرخ ج شده از پاياننامه در مجالت يا كنف انس اي معرب مشخص و اعالم خواهد شد.
تبصره:

 حداكث نم هاي كه در لسه دفاع توسط اعضاء هيأت داوري ب اي دانشجو تعيين ميشود  81از  02ميباشد. تصميم گي ي در مورد  0نم ه م بوط به مقا ه بع ده شوراي پژوهشي دانشكده ميباشد كه پتس از ب رستي متدارك ارائتهشده (نسخه ناارم شده ،نامه پذي م و يا نسخه چاپ شده مقا ه) و مطابقتت بتا ف ستت مجتالت متورد تأييتد وزارت علتوم،
تحقيقات و فناوري ،كميسيون ب رسي و تأييد مجالت دانشااه آزاد اسالمي و ساير اي م بوطه ،حداكث نم ه اخرصاص يافره بت
اساس دول مندرج در ف م شماره  5تعيين و نم ه ن ايي كه حاصل مع نم ه كسب شده در لسه دفاع و نم ه مقا ه (يا ثبت
اخر اع) مي باشد توسط مدي پژوهشي به رياست دانشكده اعالم و نمت ه ن تايي توستط رياستت دانشتكده در صورتجلسته دفتاع
دانشجو درج خواهد شد.
 در صورتيكه دانشجو تمايلي ب اي ناارم ،اخذ پذي م و يا چاپ مقا ه نداشره باشد ،ميتواند با تكميل و ارائته درخواستتكربي به دانشكده (ف م شماره  ) 4انص اف خود را در اين مورد اعالم نمايد .در اينصورت حداكث نم ه ممكن ب اي دانشجو  81از
 02خواهد بود.
 در صورتيكه در لسه دفاع ،دانشجو ملزم به انجام اصالحات زئي مط ح شده توسط اعضاء هيأت داوري شود ،الزم استحداكث تا زمان ارائه مدارك مقا ه ،اصالحات مورد نظ را انجام و م اتتب در فت م شتماره  5بته تأييتد اسرادساسترادان راهنمتا و
مدي گ وه تخصصي ب سد.
ب) پس از ب گزاري لسه دفاع ،دانشجو حداكث  6ماه ف صت دارد تا نسبت به ارائه مدارك م بوط به مقا ته و اختذ تأييتد
اسرادان راهنما و مدي گ وه در ف م شماره  5اقدام نمايد .بدي ي است در صتورت عتدم ارائته بته موقتع متدارك مزبتور ،شتوراي
پژوهشي دانشكده مجاز خواهد بود نم ه كسب شده در لسه دفاع را بعنوان نم ه ن ايي در صورتجلسه دفتاع درج و از پتذي م
مداركي كه احرماالً بعد از م لت مق ر توسط دانشجو يا گ وه م بوطه ارائه ميشود خودداري نمايد.
تبصره :در موارد خاص ،با در نظ گ فرن م احل پيش فت چتاپ يتا پتذي م مقا ته دانشتجويان و كيفيتت و نتوع مجلته در
خصوص دانشجوياني كه مشكل نظام وظيفه ندارند مدت اعالم شده در بند ب با درخواست دانشجو تتا يتك ستال و در صتورت
ارائه مسرندات مقا ه تا دو سال
ج) مسئو يت نظارت ،ب رسي و كنر ل مدارك و ف م اي م بوط به ارزشتيابي دفتاع ،انجتام اصتالحات ،تعيتين نمت ه مقا ته،
صورتجلسه دفاع و ...به ع ده دانشكده بوده و صورتجلسه دفاع دانشجو پس از درج نم ه ن ايي و تأييد رياست دانشتكده هماننتد
روال گذشره به منظور پ داخت حق ا زحمه اساتيد و ف اغت از تحصيل دانشجو به حوزه معاونر اي ذي بط ارسال و ساي متدارك
و ف م ا در پ ونده پژوهشي دانشجو در محل دانشكده بايااني خواهد شد.
تبصره :به منظور تس يع در امور پ داخت حقا زحمه اعضاء هيأت داوري نسخه پنجم صورتجلسه دفتاع (نستخه م بتوط بته
پ داخت حقا زحمه ها) بدون درج نم ه و پس از تأييد رياست دانشكده به هم اه مدارك مورد نياز به حوزه معاونر تاي م بوطته
ارسال ميگ دد.

با عنايت به موارد فوق ،مراحل اجرايي شيوهنامه بصورت مرحله به مرحله به شرح زير ميباشد:

 )8دانشجو پس از اتمام م حله تدوين پاياننامه و سپ ي شدن حداقل زمتان الزم از تصتويب عنتوان پايتاننامته در شتوراي
پژوهشي ،به دفر پژوهشي دانشكده م ا عه و ف م درخواست مدارك دفاع (ف م شماره  )8را تكميل مينمايد.
 )0كارشناس پژوهشي دانشكده در صورت سپ ي شدن حداقل  6ماه از زمتان تصتويب موعتوع و نداشترن مشتكالت نظتام
وظيفه و آموزشي ،ف م اعالم آمادگي دفاع ،ف م اسرعالم وععيت تحصيلي ،ف م اعالم تاريخ دفاع و ب گ راهنمتاي انجتام م احتل
دفاع را به دانشجو تحويل مينمايد.
 )3پس از تكميل و ارائه مدارك مندرج در بند  0و يك نسخه پاياننامه (بدون صحافي) كه صفحه اول آن بته تأييتد استراد
راهنما رسيده توسط دانشجو به دفر پژوهشي ،مجوز دفاع و دعوتنامه اساتيد بت اي شت كت در لسته دفتاع صتادر و بته نحتو
مقرضي ب اي ايشان ارسال خواهد شد.
 )4صورتجلسه دفاع همانند روال قبلي در  5نسخه صادر و ب م اه ب گه ارزشيابي دفاع (كه در حوزه پژوهشتي دانشتكده بته
تعداد اعضاء هيأت داوري آماده شده) و ف م اعالم شماره حساب در لسه دفاع به كميره ب گزاري دفاع تحويل خواهد شد.
 ) 5پس از اتمام لسه دفاع ،نم ه پيشن ادي اعضاء هيأت داوري در صورتجلسه دفاع درج خواهد شد .همچنتين الزم استت
ه  5نسخه صورتجلسه دفاع دانشجو نيز توسط اعضاء حاع در لسه امضاء شود.
 )6پس از ب گزاري لسه دفاع ،كليه مدارك مندرج در بند  4كه به تأييد اعضاء حاع در لسه رسيده ،به دفرت پژوهشتي
دانشكده تحويل گ دد.
 )7نسخه پنجم صورتجلسه دفاع ب م اه ف م اعالم شماره حساب ،تصوي ب اب اصل شده احكتام استرادان راهنمتا و مشتاور و
احكام كارگزيني اساتيد همانند گذشره و به ط يق مقرضي به معاونت ما ي ارسال و بقيه نسخههاي صورتجلسه دفتاع تتا زمتان
ارائه مدارك مقا ه (با رعايت حداكث زمان مجاز) در حوزه پژوهشي دانشكده باقي ميماند.
 )1پس از مشخص شدن وععيت مقا ه دانشجو (ارائه مدارك م بوط به ناارم ،پذي م يا چاپ مقا ه و يا انص اف دانشجو از
ارائه مقا ه) و انجام اصالحات احرما ي پاياننامه ،ف م تعيين ارزم مقا ه و نم ه ن تايي پايتاننامته (فت م شتماره  )5در متدي يت
پژوهشي دانشكده تنظيم و توسط اسرادان راهنما و مدي گ وه تخصصي تكميل و نم ه م بوط به مقا ه يا مقاالت ارائته شتده بتا
تو ه به دول نوع و حداكث نم ه مقا ه يا ثبت اخر اع توسط مدي يت پژوهشي دانشكده تعيين و نمت ه ن تايي ( متع نمت ات
دفاع و مقا ه يا ثبت اخر اع) به رياست دانشكده پيشن اد و نم ه ن ايي توسط رياستت دانشتكده در فت م م بوطته درج و امضتاء
ميگ دد.
 ) 9كليه مدارك م بوط به مقا ه و ف م اي مورد اسرفاده در پ ونده پژوهشي دانشجو در محل دانشكده بايااني و چ ار نسخه
ديا صورتجلسه دفاع ،پس از درج نم ه و در ه در ذيل آن و امضاء و م توسط رياستت دانشتكده ،هماننتد روال گذشتره بته
هم اه اصل پ و پوزال دانشجو به ط يق مقرضي به منظور انجام امور ف اغت از تحصيل وي به حوزه آمتوزم دانشتكدههتا ارستال
خواهد شد.
 )82تسويهحساب دانشجو با ارائه مدارك مورد نياز همانند گذشره انجام خواهد شد.

مهم :دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ،دكتري حرف هاي و دكتري تخصصي كه
پروپوزال آنها از طريق سيستم ثبت پروپوزال به تصويب رسيده است بايد بر اساس
تاريخهاي فوق الذكر روند برگزاري دفاع خود را از طريق اين سيستم انجام دهند.

