اطالعات مهم پژوهشی واحد تهران جنوب

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب

"نکات مهم در روند انجام پایاننامه"

 .1در صورتی که دانشجو در یک نیمسال پروپوزال خود را مصوب و در نیمسال دیگری از پایاننامه خود دفاع کند؛
الزم است در آن نیمسال مجدداً ثبت نام نموده و پروژه را تمدید نماید.
 .2با توجه به زمانبندی تشکیل جلسات شورای تخصصی گروه آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده ،تاریخ تصویب
پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده مالک شروع پایاننامه  /رساله است (الزم به ذکر است شورای پژوهشی
دانشکده حداقل هر ماه یکبار برگزار خواهد شد)  .دانشجو پس از گذشت حداقل  6ماه از تصویب پروپوزال در
شورای پژوهشی دانشکده مجاز به دفاعیه میباشد.
 .3آخرین مهلت دفاعیه از پایاننامه (بدون تمدید پایاننامه /رساله) در نیمسال اول سال تحصیلی تا ابتدای نیمسال دوم
تحصیلی و در نیمسال دوم تحصیلی تا ابتدای نیمسال اول تحصیلی سال بعد میباشد.
 . 4در خصوص ثبت اطالعات مربوط به دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مهمان در واحدهای دیگر) ارسال
مدارک زیر الزامی میباشد:
(اصل فرم صورتجلسه دفاع مهمور به مهر پژوهش ،اصل فرم نمره و ارزشیابی پایاننامه و فرم تحویل نسخههای پایاننامه)
 .5براساس مصوبه شورای پژوهش و فناوری واحد در خصوص حمایت مالی از پایاننامههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مقرر گردید که حمایت تشویقی از هزینههای مربوط به پایاننامههای کارشناسی ارشد یا دکتری در صورتی
تعلق گیرد که نتایج حاصل از پایاننامه مذکور به صورت مقالهای در مجالت معتبر ملی و بینالمللی ( ،ISIعلمی-
پژوهشی یا علمی -ترویجی) به چاپ رسیده باشد .ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
یا بینالمللی نیز در این مورد پذیرفته است.
 مدارک الزم( :یک نسخه از تصویر مقاله یا تاییدیه اختراع مستخرج از پایاننامه به همراه فرم تسهیالت
حمایت از پایاننامه و فاکتورهای هزینه شده)

"نکات مهم بخشنامههای سازمان مرکزی در خصوص مقاالت مستخرج از پایاننامه /رساله

 -1بخشنامه شماره  33/34513مورخ  ...." :32/22/12در صورتی که نام فرد دیگری به غیر از استاد
راهنما ،مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله ها قید گردد؛ به مقاله
مذکور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای نمره ای اختصاص نمی یابد"...
 -2بخشنامه شماره  33/233322مورخ  ...." :32/23/23در مقاله های مستخرج ،نویسنده اول دانشجو و
به نام واحد تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات است"....
 -3بخشنامه شماره  32/81248مورخ  33/23/21باشد " :نحوۀ آدرس دهی
به عنوان مثال:
مقاله های انگلیسی:
Department of….., Faculty of….., South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran, .P.O.Box 11365-4435

مقالههای فارسی:
گروه ،..............................دانشکده .................واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
جهت تائید کلیه مقاالت به اداره علمسنجی واحد به آدرس زیر مراجعه کنید:
تهران -خیابان ایرانشهر شمالی ،نبش آذرشهر ،پالک  ،223طبقه هفتم -تلفن88845623 :
 .1مدارک مورد نیاز جهت تائید کلیه مقاالت به شرح زیر است:
الف) در خصوص ارزشیابی مقاالت ارائه شده در کنفرانسها ،الزم است عالوه بر برگه ارائه ،مقاله چاپ شده
در مجموعه مقاالت کنفرانس نیز ضمیمه باشد.
ب) در خصوص مقاالت ارائه شده در مجالت ،الزم است برگه پذیرش رسمی در مجله یا مقاله چاپ شده
ضمیمه مقاله باشد.
ج) الزم است مقاله به طور کامل تحویل شود.
 .2دریافت فرم شماره ( 3تعیین ارزش مقاله مستخرج از پایاننامه و نمره نهایی پایاننامه دانشجویان کارشناسی
ارشد) از سایت دانشگاه به آدرس:
خدمات پژوهشی و تولید علم

͢

معاونت پژوهش و فناوری ͢ مدیریت واحد
فرمهای امور پایاننامهها
͢

͢

www. azad.ac.ir
امور تحصیالت تکمیلی

 .3نمره مقاله و امضاهای اساتید راهنما ،مشاور و مدیر گروه بر روی فرم شماره  3درج شود.
 .4فرم تکمیل شده به همراه مقاالت تائید شده به انضمام  CDمقاالت (فایل )PDFبه دفتر پژوهشی دانشکده
تحویل داده شود.

نشریات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
ردیف

1

نام مجله
مهندسی صنایع
Journal of Industrial
Engineering
International

دانشکده

2

International Journal
of Energy and
Environmental
Engineering

مجله مهندسی سازه
3

International Journal
of Advanced
Structural
Engineering

روانشناسی تحولی:
4

روانشناسان ایرانی
(فارسی)
ادبیات عرفانی و اسطوره

5

شناختی
(فارسی)

رتبه
علمی -پژوهشی

مهندسی صنایع
(گروه صنایع)

وزارت علوم -نمایه
در

Scopus

http://www.springer.com/40092

و

Springer

مهندسی انرژی و محیط
زیست

آدرس سایت

علمی -پژوهشی
فنی

وزارت علوم -نمایه

(گروه مکانیک)

در  Scopusو

http://www.springer.com/40095

ISI،Springer

علمی -پژوهشی
فنی

وزارت علوم -نمایه

(گروه عمران)

در  Scopusو

http://www.springer.com/40091

Springer

روانشناسی و
علوم تربیتی

علمی -پژوهشی

(گروه

وزارت علوم

www.jip.azad.ac.ir

روانشناسی)
ادبیات و زبانهای
خارجی

علمی -پژوهشی

(گروه ادبیات

وزارت علوم

www.jmmlq.azad.ac.ir

فارسی)
ادیبات و زبانهای

6

زبان و ترجمه
Journal of Language
and Translation

خارجی

علمی -پژوهشی

(گروه زبان

دانشگاه آزاد اسالمی

انگلیسی)

www.ttlt.azad.ac.ir

ردیف
3
8

3

نام مجله

دانشکده

تحقیقات علوم آب

فنی

Journal of Water Sciences
Research

(گروه عمران)

پژوهش و کاربرد در مکانیک

فنی

Journal of Mechanical
Research and Application

(گروه مکانیک)

علوم سیاسی

حقوق و علوم
سیاسی

International Journal of
Political Science

(گروه علوم

رتبه

آدرس سایت

علمی -عمومی

www.jwsr.azad.ac.ir

علمی -عمومی

www.jmra.azad.ac.ir

علمی -عمومی

www.ijps.azad.ac.ir

سیاسی)
12

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و
کار
(فارسی)

11

مهندسی آموزشی
(فارسی)

12

مدیریت و رفتار سازمانی در
ورزش (فارسی)

13

علوم مهندسی برق

دانشکده مدیریت
و حسابداری
علمی -عمومی
(گروه مدیریت و

www.jebr.azad.ac.ir

حسابداری)
روانشناسی و
علوم تربیتی
(گروه تکنولوژی
آموزشی)
تربیت بدنی و
علوم ورزشی
فنی
(گروه برق)

علمی -عمومی

http://journals.ac.ir/JIEDER

علمی -عمومی

www.jmos.azad.ac.ir

علمی -عمومی

www.jees.azad.ac.ir

«آدرس سایتها و مراکز مهم پژوهشی»
 دانشجویان گرامی جهت استفاده از بخشهای مختلف پژوهشی میتوانند به سایت اصلی پژوهشی به آدرس زیر
مراجعه نمایند:
Research.azad.ac.ir

 کلیه دانشجویان جهت اطالع از امکانات ،عضویت و تسهیالت باشگاه پژوهشگران به سایت باشگاه پژوهشگران
جوان به آدرس زیر ،مراجعه فرمایند:
http://bpj.azad.ac.ir/fa

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (آموزشی و پژوهش محور) برای دریافت اطالعات درخصوص
ارائه طرح تحقیق می بایست در سایت پژوهشی ( )Research.azad.ac.irدر قسمت خدمات پژوهشی و تولید علم
به زیر منوی امور تحصیالت تکمیلی مراجعه فرمایند.

 جهت اطالع و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی در سایت پژوهشی ( )Research.azad.ac.irبه
منوی خدمات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی مراجعه فرمایید.
 به اطالع می رساند آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسالمی تحت عنوان ساها به صورت سراسری فعال بوده و برای
دانشجویان قابل دسترسی می باشد:
http://saha.iau.ir/portal/index

 واحد تهران جنوب دارای چهار مرکز تحقیقات می باشد که از طریق آدرس های ذیل قابل دسترسی و پاسخگو می
باشند:
 .1مرکز تحقیقات نانو
 .2مرکز تحقیقات مدل سازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی
 .3مرکز تحقیقات ادبیات فارسی

http://nrc.azad.ac.ir/fa
http://rcmose.azad.ac.ir/fa
http://crplm.azad.ac.ir/fa

 .4مرکز تحقیقات زبان انگلیسی (در حال راه اندازی سایت)
دانشجویان گذراندن دوره های کار آموزی میتوانند با مراجعه به سایت پژوهشی ( )Research.azad.ac.irبه بخش
ارتباط با صنعت مراجعه کرده و از سهمیه های کارآموزی و فرمهای مربوطه آگاهی پیدا کنند.

