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ایرادات کلی

باشد.یمحداقل شش ماه ییتا دفاع نهاتصویب پروپزال در کمیته اخالق نیفا صله ب

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

براي تعیین تاریخ دفاع از پروپزالکارشناس پژوهشیکمیتهبامجري طرح هماهنگی 

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

عقد قرارداد با مجري طرح تحقیقاتی و پرداخت مرحله اي هزینه هاي مالی

.متعهد به انجام اصالحات حداکثر تا دو هفته می باشددانشجو

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

و ارسال آن به پژوهشیارزال توسط دانشجووانجام اصالحات پروپ

زال توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکیوتائید اصالحات پروپ

زشکیزال به کمیته اخالق و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پوپروپارسال
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تهیه پروپزال با همکاري و نظارت استاد راهنما

مربوطهگروهیپژوهشتهیپروپزال در جلسه کمبیطرح و تصو

استاد راهنما)passwordو user nameارسال پروپزال از طریق پژوهشیار (با استفاده از 
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تائید گزارش اجرائی پایان نامه از نظر علمی توسط استاد راهنما

نامه انیاز پانهاییدفاعمراحل 
MPH/ دستیاري / پزشکی عمومی 

توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تعیین داوران 

)er pointpow(و نامهانیز کل پا) اpdfوWord( 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)دیا اساتدانشجو بیدفاع از پایان نامه (هماهنگخیتارنییتعبا 

جو طبق نظر اساتیدانجام اصالحات پایان نامه توسط دانش

پژوهشی دانشکده پزشکیکارشناسو تحویل آن به یفرم اصالحات دفاع نهائو تکمیل 

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

(به انضمام نمره)سهتکمیل و امضاء فرم صورتجل

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 نهایبه انضمام کپ-) ، مرکز تحقیقاتسازمان اسناد و کتابخانه ملی

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


