مراحل انتخاب موضوع و دفاع از پايان نامه:
 - 1اًتخاب هَضَع دس صهيٌِ تخػػي.
 - 2اخز فشم خشٍخَصال ( عشح تحقيق خاياى ًاهِ) اص ٍب سايت ٍاحذ ( مليِ فشم ّا دس سايت داًطگاُ هَجَد است  ،اها ّواٌّگي تا

هذيشگشٍُ ّش سضتِ دس ايي خػَظ الضاهي است).
 - 3تؼييي استاد ساٌّوا ،تنويل خشٍخَصال ٍ تؼييي استاد هطاٍس تا ًظش استاد ساٌّوا ٍ تحَيل تِ هذيش گشٍُ تا ّواٌّگي اٍليِ
هذيش گشٍُ[ .تذيْي است هسٍَليت ػذم تنشاسي تَدى هَضَع تِ ػْذُ ضخع داًطجَ است].
 - 4تؼييي ػذم تنشاسي تَدى هَضَع( ػٌَاى) خشٍخَصال دس ٍاحذ تا خشسص ٍ اخز هجَص اص تخص خژٍّطي تحػيالت
ّاي

تنويلي ٍ دس مطَس تا جستجَ دس سايت

ايشاى داك

http://database.irandoc.ac.ir

ٍّوچٌيي( http://tc.iau.ir/report_searching_kol.aspهيثايست تشگْْاي چاج ضذُ اص جستجَي
ػٌَاى خاياى ًاهِ ٍ ملوات مليذي آى دس ّش دٍ سايت سا تِ تاييذ استاد ساٌّوا ٍ هذيشگشٍُ تشساًيذ ٍ ،دس ّش هشحلْاي
 حتي خس اص فشاغت اص تحػيل -مِ تشاي ٍاحذ تقلة ٍ ػذم سػايت اغالت خاياًٌاهِ هطخع گشدد تش هثٌايضَاتظ تا خاعياى تشخَسد جذي خَاّذ ضذ ).
 - 5هغشح ًوَدى (اسائِ) عشح خيطٌْادي دس ضَساي تخػػي گشٍُ ٍ تػَية خشٍخَصال.
 - 6اسائِ فشم عشح خيطٌْادي تػَية ضذُ دس گشٍُ تِ ّوشاُ دٍ ًسخِ فشم الف تايح ضذُ تا اهضاي اساتيذ ساٌّوا ،هطاٍس
ٍ هذيش گشٍُ تِ ّوشاُ فشهْاي تؼْذ اساتيذ ٍ داًطجَياى تِ هؼاًٍت خژٍّطي ٍاحذ ٍ دسيافت تاييذ هشتَعِ [

دفاع اص

خاياى ًاهِ حذاقل  6هاُ خس اص تػَية ًْايي خشٍخَصال اهناى خزيش هي تاضذ ٍ اگش هذيش گشٍُ ،تاسيخ تػَية سا قيذ ًنٌذ ،تاسيخ هؼاًٍت
خژٍّطي ٍ دس غيش ايٌػَست تاسيخ تحػيالت تنويلي هالك خَاّذ تَد؛ ٍ دس غَست ػذم تحَيل هذاسك تا دٍ ّفتِ خس اص ثثت

تاسيخ تػَية ،تِ دفتش تحػيالت تنويلي ،تاسيخ هشاجؼِ تِ ايي دفتش هالك ضشٍع ماس ضوا خَاّذ تَد].
 - 7اسائِ خشٍخَصال ٍ فشم ّاي الف تػَية ضذُ تِ ّوشاُ فشهْاي تؼْذ اساتيذ ٍ داًطجَياى ٍ تشگْْاي چاخي تاييذ ضذُ
اص جستجَ دس خايگاّْاي اعالػاتي تٌذ

 ، 2تِ دفتش خژٍّص تحػيالت تنويلي جْت قشاس گشفتي دس ًَتت

مذ گيشي ( دقت مٌيذ مِ غيش اص تاسيخ تػَية خشٍخَصال ،صهاى اسائِ فشم ّا تِ دفتش تحػيالت تنويلي ًيض دس ًَتت ضوا هالك است ).
 - 8اًجام عشح ،صيش ًظش اساتيذ ساٌّوا ٍ هطاٍس ( داًطجَ هي تَاًذ ّوضهاى تا ّواٌّگي اساتيذ خَد جْت استخشاج هقالِ اص خاياى ًاهِ
خَد اقذام مٌذ ٍ آًشا دس يني اص هجالت هؼتثش خاسجي يا داخلي چاج ًوايذ تا اص ًوشُ چاج هقالِ تشخَسداس گشدد  ،مِ ضشٍسي است
هقاالت تِ ًحَُ آدسسي مِ دس اًتْاي ايي هتي آهذُ است ،تِ ًام ٍاحذ ثثت گشدد).

 -9تحَيل ًسخ تايح ضذُ خاياى ًاهِ تِ اساتيذ ساٌّوا ٍ هطاٍس.
 -10تاييذ قاتل دفاع تَدى خاياى ًاهِ تَسظ اساتيذ ساٌّوا ٍ هطاٍس تا خش مشدى يل ًسخِ فشم ضواسُ  7اص ٍب سايت ٍاحذ ٍ
تاييذ ًْايي هذيش گشٍُ ٍ هؼاًٍت خژٍّطي (اخز مذ خاياًٌاهِ هٌَط تِ تحَيل فشم ضواسُ  7تِ دفتش تحػيالت تنويلي است).
 -11اسائِ فشم ضواسُ " ٍ 7فشم تشگضاسي جلسِ دفاػيِ" تا اهضاي ماهل (اعالع يافتي اص ػذم ٍجَد هطنل آهَصضي ،حساتذاسي ٍ

غيشُ ،قثل اص تؼييي تاسيخ دفاع ،تِ ػْذُ ضخع داًطجَ است ) حذاقل  30سٍص قثل اص تاسيخ دفاع تؼييي ضذُ،تِ دفتش

خژٍّص

تحػيالت تنويلي تِ ّوشاُ يل ًسخِ تايح ضذُ اص خاياى ًاهِ تشاي استاد داٍس خيطٌْادي.
 -12هذيش گشٍُ تاسيخ دفاع سا تا ّواٌّگي اساتيذ ساٌّوا ،هطاٍس ٍ داٍس ٍ اعالع قثلي تحػيالت تنويلي تؼييي هي ًوايذ.
 -13تشگضاسي جلسِ دفاػيِ ( الصم است داًطجَ فايل "فشم ب" خَد سا تِ ّوشاُ ً 20سخِ چاخي اص آى ،قثل اص ضشٍع دفاع
تِ تحػيالت تنويلي تحَيل دّذ)

 -14تنويل فشم "تؼْذًاهِ اغالت سسالِ يا خاياًٌاهِ " جْت قشاس دادى دس غفحات اتتذايي ًسخْْاي هجلذ ٍ آهادُ مشدى
حذاقل ً 20سخِ فشم ب تايح ضذُ جْت تاييذ اساتيذ ساٌّوا ٍ هذيش گشٍُ ٍ تِ ّوشاُ آٍسدى ايي فشم ّا دس جلسِ دفاػيِ ٍ
تَصيغ هياى حاضشيي دس جلسِ ( داًطجَ هَظف است تِ ضنل هقتضي اعالػيِ جلسِ دفاع خَد سا حذاقل  5سٍص قثل اص دفاع دس تاتلَ ٍيژُ

دفاػيْْا ًػة مٌذ ٍ تاسيخ دفاع خَد سا تِ اعالع ّوِ داًطجَياى تشساًذ).
 -15تشگضاسي جلسِ دفاعيِ ٍ تٌظين غَستجلسِ آى تَسظ تحػيالت تنويلي ٍاحذ.
 خس اص دفاع داًطجَ تايذ ًسثت تِ اًجام اغالحات هذًظش ّيات داٍساى ٍ خيگيشي ٍضؼيت هقالِ خَد اقذام ًوايذ. داًطجَ هي تايست "ًاهِ خزيشش" هقالِ هستخشج اص خاياى ًاهِ خَد يا هقالِ چاج ضذُ آى سا ّوشاُ تا فشم "تؼييي اسصشهقالِ ٍ ًوشُ ًْايي خاياى ًاهِ ماسضٌاسي اسضذ " حذامثش تا سِ هاُ خس اص تاسيخ دفاع ،تحَيل خژٍّص تحػيالت تنويلي
ًوايذ؛ دس غيش ايٌػَست فشم ضواسُ  2سا تحَيل دّذ مِ دس ايي حالت ًوشُ هقالِ تشاي ايطاى هٌظَس ًخَاّذ گشديذ ( ًوشُ
خاياى ًاهِ اص  18هحاسثِ خَاّذ ضذ).
-دس غَستينِ داًطجَ تخَاّذ اص ًوشُ داخلي هقالِ (تشاي سضتْْاي فاقذ تؼذاد مافي هجالت ػلوي-خژٍّطي)

استفادُ مٌذ،

حذاقل هيثايست "ًاهِ اػالم ٍغَل" اص يل هجلِ داساي دسجِ سا ،تِ دفتش تحػيالت تنويلي اسائِ ًوايذ.
 -16تحَيل ًسخ هجلذ خاياى ًاهِ ٍ سي دي ّاي هشتَعِ ،تِ دفتش تحػيالت تنويلي ("فشم تحَيل ًسخْْاي خاياًٌاهِ " )
ٍ تسَيِ حساب خژٍّطي تا سه هاُ خس اص تاسيخ دفاع.
 -هطخػات  CDتحَيلي تِ دفتش تحػيالت تنويلي 4 :ػذد  CDهطاتِ ّن مِ دس ّش يل ،هجوَػِ ماهل هتي

خاياى

ًاهِ دس قالة يل فايل هشتة ٍ خطت سشّن تِ غَست  ، Pdf ٍ Wordتا فًَت  ٍ Times New Romanسايض 14
تْيِ گشدد تِ ضنلي مِ دس ّ CDيچگًَِ هحذٍديتي قشاسدادُ ًطَد.
 -دقت فشهاييذ مِ ػالٍُ تش خشٍخَصال ٍ فشم الف مِ الصم است تِ ضنل  Wordدس  CDتيايذ ،هيثايست

"فشم تاًل

اعالػات خاياًٌاهِ " و  PowerPointجلسِ دفاػيِ خَد سا ًيض دس ّ CDا تحَيل دفتش خژٍّص تحػيالت تنويلي
ًواييذ.
 سٍي ّش حلقِ  CDاعالػات ريل ًَضتِ ضَدً :ام ٍ ًاهخاًَادگي داًطجَ ،سضتِ ٍ هقغغ تحػيلي ،تاسيخ دفاع اص خاياًٌاهِ،ػٌَاى خاياًٌاهِ ٍ ًام ٍاحذ.

 هي تايست "فشم تحَيل ًسخْْاي خاياًٌاهِ " سا تا اهضاي ماهل تِ دفتش تحػيالت تنويلي اسسال مٌيذ (سايش هطخػاتخاياى ًاهِ دس قسوت آييي ًاهِ ًحَُ ًگاسش خاياى ًاهِ آهذُ است).
" -صحايف فرم تعهد اصالت پاياننامه در صفحات ابتدايي و صىرت

-

جلسه دفاعيه در صفحه آخر پاياننامه الزامي است".
 -17خس اص تسَيِ حساب تا دفتش خژٍّص تحػيالت تنويلي ،داًطجَ هي تَاًذ تا تحَيل فشم ّاي هشتَعِ تِ ماسضٌاس
آهَصش تحػيالت تنويلي ٍ تا خش مشدى چل ليست هشتَطُ ً ،سثت تِ تسَيِ حساب آهَصضي اقذام ًوايذ.

ًحَُ آدسس دّي هقاالت داًطگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ ًيطاتَس:
, Neyshabur Branch, Islamic Azad University , Neyshabur, Iran.نام گروهDepartment Of

ًيطاتَس ،داًطگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ ًيطاتَس ،گشٍُ ماسضٌاسي اسضذ/دمتشي (ًام گشٍُ)

