
 

 

                                            استان آذربايجان غربي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 « دانشکده پزشکي »
   بسمه تعالي    

 

 ........................................................ مدير محترم گروه آموزشي

 با سالم و احترام

 ..... مببببببا. سببببببا. ........... ....و.و.ی ..... ...... بببببببه دببببببيا.. .ان.ببببببج...................................  .....................................اينجانبببببب. .......

 ............................ .. صد. انجام و نگا.ش پايان نامه به .اهنياي. استا. محترم سركا. خانم / جناب آقای..........................دته............ ی.ان.ج.

 امضاء دانشجو                              م. بادم. خ.اه.يند است .ست.. فرما.يد .. اين م... اقدامات قان.ن. بعيل آو.ند.

 
 

 

 

 مهر و امضاء      ................................ : مرتبه علي. استا. ................................................: .......... گروهمدير نام و نام خان.ا.گ.  *
 

 مهر و امضاء      ................................ : .. مرتبه علي. استا............................................: .......... استاد راهنمانام و نام خان.ا.گ. * 
 

 مهر و امضاء      ................................ : ..................... مرتبه علي. استا................:  ).. ص..ت لزوم( استاد مشاورنام و نام خان.ا.گ. * 
 

 

 

        ثبت نگر.يد. است. پزدک. ا.وميه .. .ان.گا. عل.م پنج سا. اخير ط.عن.ان پايان نامه ف.ق * 

 مهر و امضاء...................... : مسئول كتابخانه دانشکده پزشکي       
 

بب... و   بالمبان  .ان.ج. .. .ان.کد. پزدک. ا.وميه، از نظبر آ.بين نامبه و بخ.بنامه هبای آم.زدب.        انتخاب واحد پايان نامه * 

امضاء      ................................:  كارشناس امور آموزشي                            د است.    اطالعات ف.ق از نظر آم.زد. م... تا.ي
 

 امضاء      ................................ :كارشناس مسئول پايان نامه        دد. ..يافت  14.. م..خه .... / .... / .... عن.ان فرم ثبت اوليه* 
 

 
 

 

 ، الک گرفتگي، خط خوردگي و ناقص بودن موجب ابطال فرم مي گردد.: هر گونه تغییرتوجه 

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد به فرمهای ناخوانا و فکس شده            

            ..................................... :تلفن تماس       مهيان         بين اليلل   .وزانه      دانشجوی :   ............ ................خانم / آقای 

 ....ساير : ........................كترا                 كا.دناس. ا.دد   ی            .ستيا.  .اكسترن نوع پايان نامه:

................. تعداد مقاالت  استفاده شده: ...........................  محل اجرای پايان نامه يا طرح :  ..........................نوع مطالعه: 

  .....  ..................................................................................................................................................................عنوان طرح به فارسي : 

................................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................:  عنوان طرح به انگلیسي

................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................گروه :..... )از اولويت های پژوهشي دانشگاه( است ؟ رديفمربوط به كدام گروه و پايان نامه عنوان 

    (رتبه یک؛ بعنوان مثال: گروه کودکان ) ...................... (رتبه)ردیف 

 پايان نامه ثبت اولیه عنوانفرم 

و  ارومیه  سایت دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه  پژوهشی اولویت های

 .است قابل استخراج  اتی پژوهشیارسامانه تحقیقاز  نیز

 تماه تمام اس هشتحداقل ( تا دفاع نهايي پايان نامه، كمیته اخالق دانشگاهارسال به تائید در دانشکده و فاصله بین دفاع از پروپزال )

 


