دانشجویان عزیز قبل از دفاع از پایان نامه تحویل مدارک ذیل به واحد پژوهشی الزامی است:
توجه شود مدارک دفاع و فرم آمادگی دفاع یک هفته قبل دفاع باید انجام شوند.

-

فرم اتوماسیون (درخواست الکترونیکی) تکمیل شده آمادگی دفاع از سایت دانشگاه قسمت درخواست های الکترونیکی دانشجویان

-

ارائه گواهی شرکت در کارگاه فرایندهای پژوهشی

-

ارائه گواهی شرکت در سه جلسه دفاع

-

ارائه فرم تکمیل شده گزارش پیشرفت شش ماه

-

تکمیل فرم ب در سامانه پژوهشی )(http://pajoohesh.khuisf.ac.ir

-

تحویل تآییدیه اصالت سنج پایان نامه و منابع بر اساس فرمت دانشگاه

-

ارائه یک نسخه از پایان نامه به واحد پژوهش

-

ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه و نوشتن صحیح افیلیشن دانشجو و استاد راهنما به شرح ذیل:

Submit

مرکز تحقیقات سالمت جامعه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

Community Health Research Center, Isfahan (khorasgan) Branch,
Islamic Azad University, Isfahan, Iran
-

تاییدیه آنالیز داده های آماری از مرکز مشاوره پژوهشی دانشگاه

-

مصوبه اخالق از سایت ( ethics.research.ac.irکمیته های اخالق تابعه لیست مصوبات همه کمیته ها جستجوی مصوبه وارد
کردن نامه مجری (استاد راهنما)
بارگذاری کلیه مدارک در مرحله  6پژوهشیار Ris.iau.ac.ir
موارد مورد ارزشیابی عبارتند از:
نحوه تنظیم و نگارش مطالب ،نگارش چکیده فارسی و انگلیسی و پنج فصل ،محتوی پژهش و نو آوری ،کمیت و کیفیت استفاده از
منابع ،عدم وجود نوآوری در سطح بین المللی ،نحوه ارائه پایان نامه در جلسه دفاع و توانایی دانشجد در پاسخگویی به پرسشها و نو
آوری
تذکر  : 1یک نسخه از پایان نامه باید حداقل یک هفته قبل از دفاع به واحد پژوهش تحویل داده شود تا کلیات پایان نامه در حضور
دانشجو ،توسط اساتید راهنما ،داور داخل یا خارج مورد بررسی قرار گیرد و درصورت وجود مشکل ،ضروری است اصالحات الزم
توسط دانشجو صورت گرفته و پس از تایید اساتید مورد نظر و واحد پژوهش ،سه نسخه از پایان نامه اصالح شده تحویل داده شود تا
وقت دفاع تعیین گردد.
تذکر  : 2چنانچه در هر مرحله ،مشخص گردد پایان نامه توسط دانشجو انجام و نگارش نشده است و یا داده های مورد نظر واقعی
نمی باشند از انجام دفاع نهایی جلوگیری گردیده و یا دفاع صورت گرفته کان لم یکن اعالم می گردد.
تذکر  :3کلیه مدارک فوق در پرونده پژوهشی ثبت و ظبط میگردد.
عواقب تأخیر در ارائه پایان نامه و یا رعایت نکردن موارد فوق به عهده دانشجو می باشد.

