به نام يكتاي بيهمتا
راهنماي مراحل ارائه پيشنهاد تحقيق ،انجام پاياننامه ،دفاع ،ارائه مقاله و تسويه حساب
ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسيپزشكي

الف) اخذ واحد پاياننامه
 -1اخذ واحد پاياننامه منوط به ارائه و تصويب پيشنهاد تحقيق نميباشد و دانشجو پس از اخذ دروس نظري و سمينار ميتواند نسبت به اخذ كد
پاياننامه اقدام نمايد.
 -2دانشجو در كليه ترمهاي پس از اخذ پاياننامه موظف به انتخاب واحد عنوان «پاياننامه (ادامه)» در موعد مقرر ميباشد كه در صورت عدم
انجام آن ،منجر به مرخصي در نيمسال مذكور شده و دانشجو مجدداً بايد كد پاياننامه را در نيمسال بعد اخذ و هزينهها را پرداخت نمايد.
ب) ارائه پييشنهاد تحقيق
 -3دانشجو موظف است در پايان نيمسال اول تحصيلي استاد راهنماي خود را از طريق فرم مربوطه ( )Form_1_1انتخاب نمايد.
 -4در صورتيكه ظرفيت استاد راهنماي پيشنهادي كامل باشد ،ا مكان بررسي و تصويب موضوع پيشنهادي در گروه ميسر نخواهد بود و دانشجو
موظف به تغيير استاد راهنما بوده و يا با تكميل فرم مربوطه ) (Form_1_2تا زمان خالي شدن ظرفيت ايشان منتظر باشد.
 -5دانشجو بايد با راهنمايي استاد محترم راهنما به طور كامل نسبت به تكميل فرم پيشنهاد تحقيق ) (Form_1_3به صورت تايپ شده و تحويل
 7نسخه چاپي از آن به گروه اقدام نمايد (درج كدملي اساتيد در محل مربوطه الزامي است).
 -6در صورتي كه استاد راهنما و يا استاد مشاور پيشنهادي تاكنون با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد همكاري نداشته باشند ،الزم است كپي از كارت
ملي ،كپي آخرين حكم كارگزيني و يا آخرين مدرك تحصيلي براي كسانيكه عضوهيأت علمي نميباشند و شماره حساب بانك ملي ايشان را
تحويل گروه نمايند.
 -7با توجه به لزوم حضور استاد راهنما در جلسه بررسي پيشنهاد تحقيق پاياننامه ،در صورتيكه استاد راهنما خارج از اعضاي گروه مهندسيپزشكي
باشد ،بايد نسبت به تكميل و پرينت فرم دعوتنامه ) (Form_1_4اقدام نموده و جهت امضاء به گروه مراجعه كرده و پس از آن شخصاً به
استاد محترم راهنما تحويل دهد .بديهي است جلسه بررسي پيشنهاد تحقيق بدون حضور استاد راهنما برگزار نخواهد شد.
 -8در صورت تصويب پيشنهاد تحقيق در گروه تخصصي ،موضوع به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش ميشود و دانشجو پس از  6ماه از
زمان تأييد پيشنهاد تحقيق در شوراي دانشكده اجازه دفاع از پاياننامه خود را خواهد داشت.
 -9دانشجويان ميتوانند جهت اطالع از ثبت موضوع پيشنهادي و اخذ كد ،از طريق سايت كدينگ پاياننامههاي دانشگاه آزاد اسالمي به آدرس
 http://tc.iau.ir/report_searching_kol.aspاقدام نمايند ،بديهي است در صورتي دانشجو مجاز به دفاع ميباشد كه عالوه بر گذشت
 6ماه از زمان تصويب پيشنهاد تحقيق ،كد نيز دريافت كرده باشد.
ج) انجام پاياننامه
 -10پس از تصويب پاياننامه ،دانشجو بايد بر اساس طرح تصويبي به اجراي پاياننامه خود اقدام نمايد .در بازه اجراي پاياننامه دانشجو موظف
است هر سه ماه يك گزارش از پيشرفت كار خود از طريق تكميل فرم مربوطه ) (Form_2_1با تأييد استاد راهنما به گروه ارائه نمايد.
 -11پس از انجام پاياننامه دانشجو بايد بر اساس فرمت اعالم شده توسط اداره كل امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ) (File_1نسبت به
نگارش پاياننامه اقدام نمايد.
د) دفاع از پاياننامه

 -12پس از انجام پاياننامه و نگارش گزارش آن در صورت آمادگي براي دفاع بايد فرم مربوطه ) (Form_3_1تكميل و به تأييد استاد محترم
راهنما رسانده شده و تحويل گروه گردد.
 -13پس از بررسي مدارك و كارنامه دانشجو ،بايد دانشجو به خدمات كامپيوتري دانشكده مراجعه نمايد و فرم مجوز دفاع را به گروه تحويل دهد،
اين فرم به همراه كارنامه كلي و كپي صورتجلسه تصويب پروپوزال به ايشان تحويل داده مي شود تا از حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه مجوز
دفاع را دريافت و به گروه تحويل نمايند.
 -14دانشجو بايد با اساتيد راهنما ،مشاور ،داوران تعيين شده و نماينده تحصيالت تكميلي جهت برگزاري جلسه دفاع هماهنگي الزم را به عمل آورد
و حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع نسبت به تحويل يك نسخه از پاياننامه به ايشان و دريافت رسيد مربوطه ) (Form_3_2و
تحويل رسيد به گروه اقدام نمايد.
 -15براي برگزاري جلسه دفاع با تكميل فرم مربوطه ) (Form_3_3بايد از آموزش دانشكده كالس سمعي و بصري درخواست گردد.
 -16پس از قطعي شدن زمان و مكان جلسه دفاع بايد فايل اعالميه دفاع ) (Form_3_4حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه به گروه تحويل
داده شده و نسخه چاپي آن نيز در برد گروه نصب شود.
 -17همچنين دانشجو بايد نسبت به تحويل دعوت نامه جلسه دفاع به اساتيد راهنما و داور از طريق تكميل فرم مربوطه ) (Form_3_5با امضاي
مديرگروه اقدام نمايد.
 -18دانشجو بايد بسته دفاع را كه شامل موارد زير است قبل از جلسه دفاع به گروه تحويل نمايد:
الف) صورتجلسه دفاع پاياننامه؛ كه با تحويل فرم مربوطه ) (Form_3_6به آموزش دانشكده ،دريافت و به گروه ارجاع ميشود.
ب) يك نسخه فرم ارزيابي مديريت پژوهش )(Form_3_7؛ كه پس از تكميل و تأييد استاد راهنما به گروه عودت شود.
ج) به تعداد اساتيد حاضر در جلسه دفاع ،فرم ارزيابي پاياننامه ) (Form_3_8را چاپ و به گروه تحويل دهد.
ه) درخواست استفاده از فرصت ارائه مقاله
 -19پس از دفاع از پاياننامه در صورتيكه دانشجو داراي شرايط و همچنين متقاضي استفاده از فرصت ششماهه ارائه مقاله باشد بايد بالفاصله پس
از جلسه دفاع ،موارد ذيل را به گروه تحويل نمايد:
الف) فرم تكميل شده درخواست استفاده از فرصت ششماهه ارائه مقاله )(Form_4_1
ب) يك نسخه چاپي از فرم ب تكميل شده )(Form_4_2
ج) يك  CDحاوي فايل  Wordفرم ب تكميل شده كه بر روي آن نام و نامخانوادگي ،شماره دانشجويي ،مقطع و رشته تحصيلي و
سال ورود درج شده باشد.
د) كپي كارت پايانخدمت يا معافيت دائم
ه) يك نسخه چاپي از فرم تكميل شده گزارش نهايي پاياننامه )(Form_4_3
گروه كليه مدارك فوق را به همراه يك نسخه از صورتجلسه دفاع را جهت دريافت مجوز به دفتر معاونت پژوهشي دانشكده ارجاع خواهد داد.
 -20دانشجو براي ارائه مقاالت حتماً به آخرين مجالت و كنفرانسهاي معتبر اعالمي از طرف دانشگاه و همچنين قواعد نگارش مقاالت به خصوص
اسامي نويسندگان و نحوه ارجاع آدرس دانشگاهي (از طريق مراجعه به سايت هاي حوزه تحصيالت تكميلي و معاونت پژوهشي دانشگاه) توجه
داشته باشند .عدم رعايت موارد مذكور ميتواند مانع از كسب امتيازات مربوطه شود.
ه) فارغ التحصيلي و تسويه حساب
 -21دانشجو پس از برگزاري جلسه دفاع موظف است در صورت تصويب هيأت داوران ،اصالحات درخواستي پاياننامه را انجام دهد و در صورت عدم
داشتن شرايط و يا عدم استفاده از فرصت ششماهه براي ارائه مقاله حداكثر طي  15روز نسبت به تحويل مدارك زير براي فارغالتحصيلي اقدام
نمايد:

الف) دو نسخه چاپي از فرم ب تكميل شده )(Form_4_2
ب) يك نسخه چاپي از فرم تكميل شده گزارش نهايي پاياننامه )(Form_4_3
ج) دو نسخه پاياننامه صحافي شده مجلد با شرايط ذكر شده در فايل آئين نامه نگارش ) (File_1كه در آن حتماً فرم تعهد اصالت
پاياننامه ) (Form_5_1به صورت تايپ شده در محل مربوطه قرار گرفته باشد.
د) يك نسخه فرم ارزشگذاري مقاالت ) (Form_5_2در صورت داشتن كارهاي پژوهشي به همراه مستندات آن كه بايد به تأييد
معاونت پژوهشي دانشكده برسد و يا يك نسخه فرم عدم ارائه مقاله ).(Form_5_3
ه) فرم تأييد استاد راهنما مبني بر انجام اصالحات و تسويه حساب ).(Form_5_4
و) طراحي يك پوستر از پاياننامه انجام شده مطابق فايل نمونه ) (Form_5_5و ارائه پرينت رنگي آن در قطع  A3به گروه.
ز)  3عدد  CDحاوي فقط موارد ذيل:
 پاياننامه كامل در قالب يك فايل پيوسته به فرمت PDF پاياننامه كامل در قالب يك فايل پيوسته به فرمت Word فرم ساختار بانك اطالعات )(Form_5_9 فرم ارائه چكيده پاياننامه )(Form_5_10 فايل  PDFصفحات برگزيده پاياننامه شامل

صفحه عنوان فارسي



فهرست مطالب (بدون فهرست شكلها ،جداول و نمودارها و )...



چكيده فارسي



فهرست منابع و ماخذ فارسي و التين



چكيده انگليسي



صفحه عنوان انگليسي

 فايل  Wordفرم ب تكميل شدهح)  2عدد  CDديگر كه عالوه بر موارد فوق شامل موارد زير نيز باشد:


فايل گزارش نهايي پاياننامه )(Form_4_3

 ﻓﺎﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ /ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺎﯾﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ )(word, pdf
ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﻪ CDﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻣﻘﻄﻊ  ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﺳﺎل وﻧﯾﻣﺳﺎل ورود درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
.
ي( ﭘﺮﯾﻨﺖ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ) (Form_5_7و ﺗﺤﻮﯾﻞ) آن) ﺑﻪ ﮔﺮوه
ط( درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪه ﻓﺮم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﮔﺮوهForm_5_6
 -22در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال در ﻓﺮم آورده و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  Form_5)_8را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

تذكر بسيار مهم :رعايت كليه موارد اعالم شده در هر مرحله و تايپ و تنظيم صحيح فرمها الزامي است و مسؤوليت
ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺪارك ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﭘﺰﺷﮑﯽ

