بخشنامه

دانشگاه آزاد اسالمي كاشان

گسيده ايي ازبخشنامه هاي مرتبط با پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
-

استاد راٌّوا یا هطاٍر ،تایذ حائش ضزایط آئیيًاهِّای هزتَط تِ راٌّوایی ٍ هطاٍرُ پایاىًاهِّای مارضٌاسی ارضذ ٍ دمتزای
حزفِای ٍ رسالِ دمتزای تخصصی داًطگاُ آساد اسالهی ٍ هَرد تاییذ ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍ یا ٍسارت تْذاضت،
درهاى ٍ آهَسش پشضنی تاضذ.

-

در صَرتی مِ استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر هذعَ تاضٌذ ،السم است فزم ضوارُ ّ 11وزاُ تا سَاتق تحصیلی ،آهَسضی ٍ پژٍّطی
ماهل ایطاى (رسٍهِ ماهل) ضاهل فْزست پایاى ًاهِّای مارضٌاسی ارضذ ٍ رسالِّای دمتزای دفاع ضذُ ٍ یا در حال اًدام ،
تِ ّوزاُ هذارك هزتَطِ ٍ ّوچٌیي آخزیي حنن مارگشیٌی (حنن ّیأت علوی) پیَست گزدد.

-

تاریخ دفاع اس پایاى ًاهِ تزای داًطدَیاى مارضٌاسی ارضذ ضص هاُ پس اس تصَیة هَضَع پیطٌْادی در گزٍُ تخصصی یا
ضَرای پژٍّطی ٍاحذ داًطگاّی حسة هَرد تزای داًطدَ در ًظز گزفتِ ضذُ است مِ السم است حذامثز ظزف هذت  2هاُ
پس اس تصَیة هَضَع پیطٌْادی در گزٍُ آهَسضیً ،سثت تِ صذٍر مذ ضٌاسایی رسالِ داًطدَیاى اقذام ضَد.

-

چٌاًچِ هذت سهاى السم تزای اًدام پایاى ًاهِ داًطدَی مارضٌاسی ارضذ تیص اس یل سال اس تاریخ تصَیة هَضَع
پیطٌْادی در گزٍُ آهَسضی هزتَط تِ طَل اًداهذ ،تا تاییذ ضَرای گزٍُ آهَسضی ٍ ضَرای پژٍّص ٍ فٌاٍری ٍاحذ داًطدَی
یاد ضذُ اس سقف هداس راٌّوایی ٍ هطاٍرُ استاد راٌّوا یا هطاٍر خارج هیضَد.

-

ً 2وزُ اس تیست ًوزُ پایاى ًاهِ مارضٌاسی ارضذ تِ هقالِ اختصاظ دارد مِ تا ًظز ضَرای گزٍُ تخصصی ٍ یا ضَرای پژٍّص
ٍ فٌاٍری ٍاحذ هطاتق فزم ضوارُ  33اختصاظ هییاتذ.

-

ًَیسٌذُ اٍل هقالِ داًطدَ ٍ ًطاًی اٍ تایذ آدرس داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ماضاى تاضذ.

-

استاد راٌّوا عْذُدار هناتثات ( )Corresponding Authorتَدُ ٍ ًطاًی اٍ تایذ آدرس داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ماضاى
تاضذ.

-

آدرس دقیق داًطگاُ ٍ ٍاحذ ٍ رعایت تزتیة ٍ تَالی آى تِ عٌَاى تٌْا آدرس در تَلیذات علوی هستخزج اس رسالِ تایذ تِ
صَرت سیز آٍردُ ضَد:

تِ اًگلیسی:
Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.

تِ فارسی:
گزٍُ .................................

........................... ,

ٍ ،احذ ماضاى ،داًطگاُ آساد اسالهی ،ماضاى ،ایزاى

Department of

-

در هقالِّایی مِ هستخزج اس پایاىًاهِ ّا یا رسالِ تاضذ ،داًطدَ هَظف است فقط ًطاًی ٍاحذی را ثثت مٌذ مِ در
آىخا تحصیل هیمٌذ ٍ یا فارغالتحصیل ضذُ است.

-

در هقالِّای هستخزج ،آدرس ًَیسٌذُ هقالِ تایذ تز اساس آئیيًاهِّای داًطگاُ آساد اسالهی درج ضَد ٍ ًام هَسسِ
هحل خذهت استاد راٌّوا یا هطاٍر ًیش هیتَاًذ در ایي گًَِ هقالِّا قیذ ضَد.

-

هقالِّای هستخزج اس پایاى ًاهِ ّای مارضٌاسی ارضذ در صَرتی مِ در ًطزیات ًاهعتثز پذیزش یا چاج ضًَذ ،هطوَل
دریافت ًوزُ ،هدَس دفاع ،تسَیِ حساب ٍ تطَیقی ًویضًَذ.

-

تذٍى در ًظز گزفتي حقَق داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ماضاى ًسثت تِ اًتطار ًتایح حاصل اس تحقیق (در قالة متاب ،هقالِ،
طزحّای تحقیقاتی ،اختزاع ،امتطاف ٍ  )...اقذام ًگزدد.

 دانشجىيان گرامي جهت اطالع ازهرگىنه بخشنامه هاي جذيدذ دممدىمد يايدان نامده هدا ازوب سددايت دانشددآاد ازد اسددالمي وااددذ شا ددان بخ د يددهوه واندداومي -اطالعيدده هدداي
يهوهشي يا بخ امىميايان نامه ها ديذن ارماييذ.
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