
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
معاونت تحقیقات و فناوري دانشکده پزشکی

فرم تعهدنامهتکمیل،Phdو دانشجویان کارشناسی ارشدبراي 
الزامی است.به نتایج پایان نامه و مقاالت مستخرج)(نسبت

.روه به معاونت پژوهشی الزامی می باشداز طرف مدیر گصورتجلسه پیش دفاع ارائه 

)پیشنهاد موضوع پایان نامه و تعیین استاد راهنما(1تکمیل فرم شماره 

تهیه پروپوزال با همکاري و نظارت استاد راهنما

مربوطهگروهیپژوهشتهیپروپوزال در جلسه کمبیطرح و تصو

استاد راهنما)passwordو user nameارسال پروپزال از طریق پژوهشیار (با استفاده از 

هماهنگی دانشجو  با کارشناس پژوهشی براي تعیین تاریخ دفاع از پروپزال

پایان نامهزالوپروپمراحل تصویب
.Ph.Dکارشناسی ارشد / دکتراي تخصصی 

پروپزال   و فایل مربوط به مقاالت ارائه شده در بررسی متون را به همراه داشته باشد word، فایل در جلسه دفاع از پروپزال پایان نامهدانشجو موظف است 
راهنما و مشاور مربوطه (از مکان و زمان جلسه) را      داشته باشد.و هماهنگی الزمه با استاد

.متعهد به انجام اصالحات حداکثر تا دو هفته می باشددانشجو 

باشد.یمحداقل شش ماه ییاع نهادفاع از پروپزال تا دفنیفا صله ب

و تکمیل و امضاء فرم صورتجلسهزال وپروپتشکیل جلسه دفاع از 
و درج صورتجلسه توسط کارشناس پژوهشی در پژوهشیار

زال توسط دانشجو و ارسال آن به پژوهشیاروانجام اصالحات پروپ

تائید اصالحات پروپزال توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

پروپزال به کمیته اخالق و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکیارسال

عقد قرارداد با استاد راهنما و پرداخت مرحله اي هزینه هاي مالی

راهنما و مشاور) توسط کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی تائید (تائید اساتید 

ایرادات 
کلی

طرح مجدد پروپزال

عدم تائید

استاد راهنمااطالع به 

در صورت 
رفع ایرادات و 

مشکالت
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الزامی است.مانع بودن برگزاري جلسه دفاعیهو امضاء فرم بالپایان نامه از طرف داوران تائید ،ددانشجویان کارشناسی ارشبراي 

.استمدیر گروه الزامی آن توسطارائه صورتجلسه ودرگروه مربوطه،Phdو براي دانشجویان کارشناسی ارشدانجام پیش دفاع 
.استالزامی دانشجویان کارشناسی ارشد) برايبرحسب ارسال / پذیرش / چاپ مقاله در مجالت معتبر(فرم تعیین ارزش مقاله تکمیل 

تائید گزارش اجرائی پایان نامه از نظر علمی توسط استاد راهنما

کارشناسی ارشد / دکترا نامه انیاز پانهاییدفاعمراحل 
Ph.D.

تکمیلی

توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تعیین داوران 

)er pointpow(و نامهانی) از کل پاpdfوWord( لهايیفابه انضمام CDحلقه یکارائه
.سازمان اسناد و کتابخانه ملیبه کتابخانه دانشکده پزشکی، 

و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده صحافی شدهدریافت پایان نامهتکمیل فرم 

پزشکی

و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکیییمجوز دفاع نهاافتیدرتکمیل فرم 
راهنما و مشاور)دیدانشجو با اساتیدفاع از پایان نامه (هماهنگخیتارنییتعبا 

الزامی است.مانع بودن برگزاري جلسه دفاعیهو امضاء فرم بالداورانپایان نامه از طرفتائید ،انشجویان کارشناسی ارشددبراي 

انجام اصالحات پایان نامه توسط دانشجو طبق نظر اساتید

پژوهشی دانشکده پزشکیکارشناسو تحویل آن به یفرم اصالحات دفاع نهائو تکمیل 

دانشکدهیکارشناس پژوهشبه شده)شیرای(ونامه انینسخه پاکیارائه 
)دانشکدهیتوسط کارشناس پژوهش(نامه انیپایینهادیپس از تائییهااخذ نمره ن

(به انضمام نمره)تکمیل و امضاء فرم صورتجلسه

تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه
توسط دانشجو)نتی) در نرم افزار پاورپودیاسال50حداکثر -دیاسال20(حداقل قهیدق30الی20یط(نامه انیدفاع از پا

به سواالت مطرح شده داوران جلسه توسط دانشجوییپاسخگو

،یراهنما و مشاور، کتابخانه دانشکده پزشکدیدانشجو، اساتيبرا(نامهانیپاجلدهفتتا چهارارائه 
در صفحه آخرییفرم نمره نهایام کپبه انضم-) ، مرکز تحقیقاتسازمان اسناد و کتابخانه ملی

ه و موظـف بـه تسـویه    بـود پایان نامـه عدم گذراندن هر یک از مراحل فوق، به منزله انصراف مجري از تذکر : 
حساب مالی با دانشگاه می باشد.


