
 دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد بندرعباس 

   دانشكده علوم انساني
 

   (1-4: قسمت اول سامانه) پایان نامه موضوعمراحل تصویب          

 

یا چند موضوع -1 واساتید    انتخاب یک  با گروه آموزشی  رایزنی مقدماتی  از  باب مورد عالقه پس   ،موضوع  در 

اساتید راهنما ومشاور انتخابی از ایشان کسب   مجاز  مکلف است از ظرفیت دانشجو  ).مشاور مناسبو  اساتید راهنما  

 (مسئولیت این امر بر عهده اساتید راهنما و مشاور می باشد. اطالع کند.

معرفي شده توسط استاد   زمینه پژوهشيپایان نامه باید با هماهنگي استاد راهنما و در راستای    انتخاب موضوع    :هتبصر

 .باشد راهنما در سامانه پژوهشیار
 

 

 

 ( ر پژوهشیا قسمت  ,((www.iauba.ac.ir بندرعباس صفحه دانشگاه آزاد اسالمی واحد )سامانه پژوهشیارمراجعه به  -2

 در این سامانه. ثبت نامو 

 . است الزامي ثبت نام درسایت پژوهشیار برای تمامي دانشجویان :تبصره

 در سامانه پژوهشیار. راهنما و مشاورو انتخاب اساتید  پایان نامهثبت موضوع  -3

اعم از دولتي و یا غیر )دانشگاه و یا مؤسسات آموزش عالي   اعضاء هیات علمي میان از  باید استاد راهنما : 1 تبصره         

 انتخاب شود. استادیاری حداقلبا مرتبه علمي  (دولتي

 انتخاب شود.  استادیاری  و با مرتبه علمي حداقل دانشگاه  علمي هیات  اعضاء میان باید از راستاد مشاو  : 2 تبصره                  

                          است. اختیاری مشاور استاد و  الزاميراهنما  استاد انتخاب  : 3 تبصره                  

 در سامانه پژوهشیار.  اساتید راهنما و مشاورتوسط  پایان نامهتأیید موضوع  -4

   . در سامانه پژوهشیار گروه  مدیرتوسط  و اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تأیید موضوع -5
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 دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد بندرعباس 

   دانشكده علوم انساني
 

    (1-5: سامانه دوم قسمت) پروپوزال مراحل تصویب       

 

 . توسط دانشجودر سامانه پژوهشیار  ضمایم و   پروپوزالبخش های  بارگذاری -1
 

 

 

 مي باشد.  پروپوزال PDFفایل کامل و    سایت های ایران داک و سیكا  از عدم تكرار استعالم شامل  ضمایم :1تبصره        
 

 

 

های  :2تبصره                     سایت  به  مراجعه  با  است  موظف  داک دانشجو  یكپارچه    ((www.irandoc.ac.ir ایران  سیستم  و 

اسالمي کتابخانه آزاد  دانشگاه  عنوان ((www.sika.iau.ir))  (سیكا)های  به  مربوط  های  واژه  کلید   ،      

 .   اطمینان حاصل نماید پایان نامه را جستجو و از عدم تكراری بودن موضوع   پایان نامه

 پژوهشیار.در سامانه اساتید راهنما و مشاورتوسط  یید پروپوزالتا -2

لیست    -3 توسط    بررسیتکمیل چک  ارائه  کارشناس آموزشپروپوزال  همراه    و  به  مدیر کارنامه  آن  به  دانشجو 

   گروه.

  گروه  شورای اعضاء به   پروپوزال ارجاع کارنامه توسط مدیر گروه و و لیست چک طبق  دانشجو وضعیت بررسی  -4

  . پژوهشیار سامانه در

صورتجلسه  و بارگذاری    (پس از تأیید اعضاء شورای گروه)  مدیر گروه توسط  در سامانه پژوهشیار    تأیید پروپوزال  -5

 . در سامانه پژوهشیار گروهپروپوزال شورای تصویب 

بارگذاری صورتجلسه  )  گروه  تخصصي   شورای  در  پروپوزال  تصویب   از  پس  ماه   شش  حداقل  نامه   پایان  از  دفاع  :  تبصره
 . است پذیر  امكان ( نه پژوهشیارماادر س آن

 

چک  -6 گروهتوسط    پروپوزال  بررسی  لیست  امضاء  دانشجو)آن  ارائه  و  مدیر  کارنامه  با    کارشناس   به  (همراه 

   .پژوهش

دانشجو)  آن  ارائه   و  پژوهش  کارشناس  توسط  پروپوزال  بررسی  لیست  چک  تکمیل -7 کارنامه  با  شورای    به  ( همراه 

 پژوهش دانشگاه.

 . در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناس  توسط اعضاء شورای پژوهشی به ارسال پروپوزال -8

پروپوزال -9 پژوهشیار    تأیید  سامانه  شورای)  پژوهشمدیر  توسط  در  اعضاء  تأیید  از  بارگذاری    (پژوهشی  پس  و 

 . در سامانه پژوهشیار پژوهش کارشناس توسط  ی دانشگاهشوراصورتجلسه 

و ارائه آن به کارشناس پژوهش برای    کارنامه به روز شدهمراجعه دانشجو به کارشناس آموزش جهت دریافت   -10

 .(با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور )  اخذ کد پایان نامه
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 دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد بندرعباس 

   دانشكده علوم انساني
 

   (6-11: سامانه دوم قسمت) مراحل دفاع از پایان نامه      

 

دفاعدریافت    -1 آمادگی  اعالم  پژوهشیار    فرم  سامانه  توسط  از  تاییدآن  پژوهشو  کارشناس  ،  کارشناس 

 . مدیر پژوهشو  امور مالی، آموزش

 

 

 

 . است پذیر امكان گروه تخصصي  شورای در پروپوزال تصویب   از پس ماه  شش حداقل نامه پایان  از دفاع : تبصره
 

 . استاد راهنماو تاییدآن توسط از سامانه پژوهشیار  دوم  و اول  ماهه سه  پیشرفت  گزارش فرم دریافت  -2

 

در  توسط دانشجو (که به تایید استاد راهنما رسیده)ذیل مستنداتهمرا با   بارگذاری فرم اعالم آمادگی دفاع -3

 :سامانه پژوهشیار

 گزارش پیشرفت سه ماهه اول   ●      

 گزارش پیشرفت سه ماهه دوم    ●      

 کارنامه به روز شده   ●       

 نسخه نهایی و تصحیح شده پایان نامه  ●      

 (درصد 30حداکثر )تاییدیه سامانه همانند جو  ●      
 

 در سامانه پژوهشیار.  پژوهش توسط کارشناس  اری شدهذتایید مستندات بارگ -4

 در سامانه پژوهشیار.اساتید راهنما و مشاورتوسط  ایان نامهیید پتا -5

در سامانه و بارگذاری فرم تعیین    تاریخ پیشنهادی دفاعو تعیین    مدیر گروهتوسط    تکمیل فرم تعیین داوری -6

                                                                         داوری.                                                                                                                       

 باید توسط مدیر گروه پیشنهاد شود.   داور 4و در غیر اینصورت   داور  3استاد مشاور،درصورت داشتن  : تبصره
 

   در سامانه پژوهشیار. مدیر پژوهشبر اساس فرم پیشنهادی مدیر گروه توسط تعیین داوران دفاع   -7

 . در سامانه پژوهشیار کارشناس پژوهشبه داوران توسط   ارسال فایل نهایی پایان نامه -8
 

 

 

 مي باشد.    به پاسخ داورانبرگزاری جلسه دفاع دانشجو منوط  : تبصره
 

 

 

دفاعفرم    دریافت  -9 تاریخ  دانشگاهاز    تایید  واحد  )سایت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آدرس  به  فرم   دریافت  جهت 

انسانwww.iauba.ac.irبندرعباس علوم  دانشکده  ها,  دانشکده  آموزش((,  بورد  ارشد  یی,  مراجعه     کارشناسی 

و تحویل    مدیر پژوهشو    کارشناس پژوهش،مدیر گروه  از  اخذ تاییدیهتکمیل آن و    و  توسط دانشجو  (.دینما

 به کارشناس پژوهش.  فرم

از تاریخ دفاع تكمیل و به کارشناس پژوهش تحویل داده    روز  10حداقل  باید     دفاع  تاریخ  تایید  فرم :  تبصره قبل 

 شود.  
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   در سامانه پژوهشیار. پژوهشکارشناس  توسطتاریخ دفاع   ثبت -10

 . کارشناس پژوهشتوسط  صدور صورت جلسه دفاع -11

 . هیات داورانو  اساتید راهنما و مشاوردانشجو با حضور  برگزاری جلسه دفاع -12

   ISIعلمي/ پژوهشي وزارتین یا  )مقاله مستخرج از پایان نامه مي باشد که دو نمره به    20از    18نمره پایان نامه   :  1تبصره

 اختصاص دارد. (IFداری 
قابل تمدید )فرم مهلت شش ماهه ارائه مقاله  باید  بالفاصله  ،ارائه مقاله  دانشجو پس از دفاع درصورت تمایل به   :  2تبصره               

دانشگاه مجداداً    دبیرخانه  ( را از کارشناس پژوهش دریافت و پس از تكمیل و ثبت آن درحذاکثر تا یكسال

 به کارشناس پژوهش تحویل نماید.

را از کارشناس پژوهش    صراف مقاله نفرم اباید بالفاصله  ،  ارائه مقاله  انصراف از   دانشجو پس از دفاع درصورت    :  3تبصره               

 دریافت و پس از تكمیل و ثبت آن در دبیرخانه دانشگاه مجداداً به کارشناس پژوهش تحویل نماید.

    مي باشد.  14نامه  قبولي  دفاع از پایان نمره  حداقل : 4تبصره               

 .  تأثیری نداردکه در میانگین ترمي و کل دانشجو   مي باشدو به شرح زیر کیفي به صورت نامه  پایان نمره  : 5تبصره               

 متوسط         99/15تا   14  -

 خوب        99/17تا   16 -

 خیلي خوب       99/18تا   18  -

 عالي            20تا   19   -

   در سامانه پژوهشیار. پژوهشکارشناس  توسطثبت نمره پایان نامه   -13

نامه  بارگذاری    -14 پایان  نهایی  از  نسخه  شدهبعد  مطرح  دفاع  اصالحات  جلسه  دانشجو   ،در  سامانه   توسط  در 

 . پژوهشیار

 .کارشناس پژوهشتوسط  در سامانه پژوهشیار استاد راهنما به  ارسال نسخه نهایی پایان نامه   -15

 . در سامانه پژوهشیار استاد راهنماتوسط تایید نسخه نهایی پایان نامه  -16

 . کارشناس پژوهشاز  دریافت ابالغیه اتمام کار  -17

 مي باشد.    پایان نامه تایید شده  ارائه فرم تحویل نسخ  به منوط  کار اتمام ابالغیه دریافت : تبصره
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