راهنمای شماره1
دانشجوی گرامی رعایت موارد زیر جهت تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه الزامی است
-1انتخاب استاد راهنما باید با هماهنگی مدیر گروه انجام شود:

در صورت تکمیل بودن ظرفیت راهنمایی اساتید واحد در گروه مربوطه و صالحدید مدیر گروه امکان انتخاب استاد راهنما از اساتید هیت علمی
کلیه دانشگاه آزاد ،دولتی و پیام نور در سطح کشور که حداقل دارای حکم با مرتبه استادیاری بال مانع است ( اسثتنا" در گروه هنر مربی هیئت
علمی پایه  6به باال مورد قبول است )
* در موارد خاص از کارشناسان تحصیالت تکمیلی در حوزه معاونت پژوهش وفناوری (خانم شهیدی و خانم مرادی ) کسب تکلیف شود.
* مسئولیت ظرفیت اساتید راهنما و امکان دریافت کد در سامانه پایان نامه های دانشگاه آزاد با استاد راهنما و شخص دانشجو می باشد
( حداکثر تازمان تکمیل فرم آماد گی دفاع از پایان نامه توسط دانشجو)
تذکر :در صورتی که استاد راهنما طی 2سال گذشته با این واحد دانشگاهی همکاری نداشته یا به اذعان خود تغییر وضعیت ( مربی به استاد یار
)داشته ضمیمه نمودن آخرین حکم کارگزینی و مدرک دکتری استاد راهنما به فرم تصویب موضوع الزامی است.

- 2ج هت بررسی تکراری نبودن عنوان پایان نامه در پایگاه های ایرانداک و سیکا به آدرس های زیر مراجعه فرمایید

http:// pishineh.irandoc.ac.ir
http://sika.iau.ir
*جستجو باید برا ساس ترکیب کلید واژه های اصلی باشد و از ورود عنوان کامل در نوار جستجو خودداری نمایید .
* نسخه چاپ شده نتایج جستجو یاید به امضای استاد راهنما رسیده و ضمیمه فرم تصویب موضوع باشد.
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 -نسخه چاپ شده فرم پروپوزال و تأییدیه ثبت پروپوزال در ایرانداک (دریافت کد رهگیری از ایرانداک) حداکثر طی  3هفته پس از تأیید گروه به

مدیر گروه تحویل گردد.

آدرس ثبت پروپوزال :

http://sabt.irandoc.ac.ir/login.aspx

تذکر :
* کلیه ا مضاهای اساتید راهنما و یا مشاور در فرم های تصویب موضوع و پروپوزال با ید اصل و با خودکار آبی باشد (.هیچگونه امضای
الکترونیکی و یا چاپی مورد قبول نمی باشد).
* عدم همراه بودن مدارک مورد نیاز در هر مرحله باعث عدم گذر از آن مرحله می باشد.
*کلیه مدارک باید به مدیر گروه تحویل شود ( تحویل مدارک به دیگر بخشهای دانشگاه هیچ تعهدی را برای آن بخش ایجاد نمی نماید)
* عواقب ناشی از دیرکرد و یا تحویل ناقص مدارک مورد نیاز مربوطه با شخص دانشجو خواهد بود

رعایت صبر وحوصله و ادب و احترام در مراجعه به بخش های مختلف الزامی است.
حوزه های پژوهش وفناوری
و تحصیالت تکمیلی واحد

