)اطالعیه مهم قبل از اقدام پروپوزال و تایپ هر گونه فرم(
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کلیه رشته ها که در آستانه انتخاب موضوع پایان نامه و یا پروپوزال نویسی می باشند کلیه
فرم های مورد نیاز در سایت معاونت پژوهشی واحد به صورت ورد و قابل دسترسی و تایپ وجود دارد و فرم های قبلی «کان لم یکن»
بوده و از فرم های جدید استفاده شود ،جهت تسریع در امور پایان نامه ها و پروپوزال نویسی توجه به نکات ذیل ضروری است  .در صورت
عدم توجه ،ضمن برگشت پروپوزال به گروه و ایجاد وقفه برای تصویب ،نسبت به اصالح آن سریعاً اقدام و مجدد به گروه جهت طرح در
جلسه شورای پژوهشی تحویل نمایید.
.1

دانشجو با مراجعه به سایت های ذیل تاییدیه تکراری نبودن موضوع پایان نامه را به کتابخانه ارائه نمایند( .آدرس سایت ها:
الفNosa. Simorgh login -ب -جستجوی پیشرفته مدارک ج -پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)

.2

قبل از تایپ ،فرم شماره یک را به امور پایان نامه ها (علوم انسانی به آقای ملکان و علوم پایه و صنایع غذایی و کشاورزی به
آقای شخمگر) جهت تعیین و تایید ظرفیت استاد مربوطه ارائه نمایند.

 .3کلیه فرم های شماره  1و  2و  3بایستی کامالً تایپ شده و بدون الک گرفتگی و بدون دست نوشته وکلیه امضاها اخذ شود .در
صورت ناقص بودن عودت داده خواهد شد.
.4

پروپوزال کامالً تایپ شده و فرم های شماره  1و  2و  3به انتهای پروپوزال فقط منگنه شود و از سیمی کردن و طلق نمودن
جداً خودداری گردد.

.5

از تصویب پروپوزال خود از طریق گروه آموزشی و یا امور پایان نامه ها مطلع گردید.

.6

پس از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد حداقل شش ماه تمام باید سپری شود و در صورت نداشتن دروس
نظری و بلکه انتخاب پایان نامه در ترم جاری قابل دفاع می باشد.

.7

بر اساس راهنمای پروپوزال نویسی فونت ،خط ،اندازه ،شکل و سایز فرم ها باید متحدالشکل و یکنواخت باشد  .در صورت عدم
رعایت نکات فوق ،پروپوزال عودت داده خواهد شد.

.8

چیدمان فرم ها طبق ترتیبی که در پوشه های سایت آمده کامالً تایپ شده از باال به پایین منظم و منگنه گردد.

.9

در سایت چهار مرحله مجزا به ترتیب قرار داده شده است که به صورت فشرده میباشد لذا بعد از دانلود هر مرحله از سایت
دانشگاه آنرا با نرم افزار  winrarاز حالت فشرده خارج نمایید وسپس طبق موارد خواسته شده  ،اقدام نمایید .
امور پایان نامه ها
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

