گردش کار مراحل پس از دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
-1در صورتی که دانشجو به صورت مجازی و بدون حضور فیزیکی در واحد از پایان نامه خود دفاع
کرده است ملزم به مراجعه به حوزه پژوهش در روزهای کاری واحد جهت دریافت فرمهای زیر است:
الف -سه فقره صورت جلسه دفاع از پایان نامه
ب -فرم حق الزحمه اساتید راهنما و داوران
ج -فرم ارزیابی جلسه دفاع
-2دانشجو پس از دریافت فرمهای فوق ،به همراه پایان نامه صحافی شده پس از هماهنگی با اساتید
محترم راهنما و داوران و مدیر گروه نسبت به اخذ امضا فرمها و صفحه اول و آخر پایان نامه که در
آن اسامی هیات داوران درج شده است ،اقدام کند.
توجه : 1اسکن امضا مورد قبول حوزه پژوهش نمی باشد.
توجه  :2براساس بخشنامه سازمان مرکزی ،پایان نامه باید به صورت دورو تحویل حوزه پژوهش
گردد.
-3دانشجو ملزم به ثبت پایان نامه خود در سامانه ثبت پایان نامه ایران داک به آدرس زیر است:

www.sabt.irandoc.ac.ir
-4در صورتی که دانشجو اقدام به چاپ مقاله کرده است ،هنگام مراجعه باید نامه پذیرش مقاله یا
مقاله چاپ شده و یا پرینت صفحه ارسال مقاله به مجله که در آن کد رهگیری مقاله درج شده است
همراه داشته باشد.
توجه  :1دانشجویان قبل از ورودی  ،1395تنها یک سال شمسی فرصت دارند نسبت به پذیرش یا چاپ
مقاله اقدام کنند .دانشجویان ورودی بعد از  1395تا قبل از گواهی موقت فرصت دارند نسبت به
پذیرش یا چاپ مقاله اقدام کنند .بدیهی است پس از فارغ التحصیلی امکان ارائه مقاله وجود ندارد.
توجه  :2مقاالت همایشی(داخلی و خارجی) جهت تغییر درجه کیفی پایان نامه قابل قبول نیست.

توجه  :3در هنگام چاپ مقاله در مجالت داخلی ،اصالت مجله ازسایتهای زیر بسته به حوزه فعالیت
مجله استعالم گردد:
بانک نشریات علوم پزشکی کشور :

https://journals.research.ac.ir
بانک نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

https://journals.msrt.ir
سامانه اعتبارسنجی مقاالت :

http://impactfactor.ir
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسالمی :

https://eval.journals.iau.ir
توجه  :4در خصوص مجالت خارجی از مدیر پژوهش واحد ،اصالت مجله استعالم گردد.

-5دانشجو هنگام مراجعه به واحد جهت انجام امور فارغ التحصیلی فایل نهایی پایان نامه اصالح
شده خود را در قالب فرمت  Wordهمراه داشته باشد.

حوزه پژوهش واحد

