
دفاعیه و بعد آن الزم جهت انجام و مدارک موارد   

اهنمای ر چک لیست و تائیدیه ارزیابی ساختاری، نامه، های خام پیش دفاع، اصالت پایان محترم فرم دانشجویان

  باشد. موجود می طب سنتیدانشکده  سایتنامه و سوگندنامه در  نگارش پایان

سال و از زمان تصویب در  از زمان تصویب پروپوزال در دانشکده  یکنامه: الزم است  شرط الزم جهت دفاع پایان* 

 ماه گذشته باشد. 6کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

 :* قبل از شروع مراحل دفاع

 تحویل خانم بالغی )کارشناس کمیته اخالق( داده  هایی که ناظر دارند( نامه تاییدیه ناظر طرح )در طرح

 شود.

 پلود گردد و تاییدیه پژوهشکده سالمت گرفته شود.آ ،نامه در سامانه پژوهان فایل پایان 

داور مرتبط به  2 (، مدیر گروه و، مشاور )علمی و آماریاین جلسه متشکل از اساتید راهنماارائه صورتجلسه پیش دفاع که  (1

 انتخاب مدیر گروه 

نامه و انجام دفاع  تجلسه پیش دفاع( جهت تکمیل پایان)در صور * مهر و امضاء اساتید راهنما و مشاور علمی و آماری

 است ضروری 

( با مهر و امضاء مبنی بر انجام جلسه پیش دفاع در گروه و مجوز برای نامه مکتوب مدیر گروه مربوطه )به صورت تایپی (2

 انجام جلسه دفاعیه

قاله مستخرج از آن چاپ نشده باشد، مسئولیت چاپ مقاله با مجری باشد و م نامه طرح پژوهشی می ه پایانک درصورتی (3

 باشد.  )استاد راهنما( می

)درصورت داشتن پذیرش مقاله علمی از زمان دفاع به مدت یکسال بر چاپ مقاله تعهدی از استاد راهنما مبنی ارائه  (4

 ( گذاشتن آن در قسمت ضمائم )تحصیالت تکمیلی PubMedیا  ISI Scopus, عمومی()پزشکی  پژوهشی

  .(باشد نامه جهت صحافی ضروری می پایان

 وزش مبنی بر اتمام واحدهای درسیتائیدیه واحد آم( 5



  روز جهت ارزیابی ساختاری( 5تا  3) ارائه فرم تائیدیه داور ارزیاب ساختاری به همراه چک لیست به واحد پژوهشی (6

و  نماینده پژوهشی، راهنما، مشاور/ استادان تادهماهنگی شفاهی دانشجو با اس هیات داوران توسط واحد پژوهشی،تعیین  (6

اور در راهنما و مشاور و د استادان% از اساتید اعم از 55حضور حداقل داوران و اطالع به واحد پژوهشی جهت صدور دعوتنامه )

 (باشد جلسه دفاع الزامی می

جهت  ()فرم امضاء دعوتنامه استاداننامه به داوران توسط دانشجو و گرفتن امضاء از  نامه به همراه یک نسخه پایانارائه دعوت (7

 (قبل از دفاع روز 15) حضور در جلسه و ارائه آن به واحد پژوهشی دانشکده

 نفر باشد. 15تعداد میهمانان در جلسه حداکثر  *

  دقیقه ( 25تا  15)مدت زمان ارائه توسط دانشجو  راس ساعت مقرر( برگزاری جلسه دفاع 8

 گردد. برگزار نمی، جلسه دفاع دقیقه 15در صورت تاخیر حدنصاب هیات داوران به مدت  *

رائه توسط مدت زمان ایابد و برگزاری جلسه دفاع راس ساعت مقرر ) پژوهشی رسمیت می با حضور نمایندهجلسه دفاعیه  (9

 باشد. می (دقیقه 25تا  15دانشجو 

یک داور نتواند در جلسه  ،داور 4که از  . درصورتییابد داور جلسه رسمیت می 3شوند که با  داور دعوت می 4در جلسه دفاع  *

ضروری است به یکی از داوران مدعو وکالت کتبی خود را درخصوص ثبت نمره به معاونت پژوهشی دانشکده اعالم  ،حضور یابد

 نماید.

اوران و پاسخگویی و دفاع دانشجو دنظرات و پیشنهادات ( 15  

به منظور ارائه نمره توسط اساتیدخروج دانشجو از جلسه  (11  

یاور و داوران توسط نماینده پژوهشارائه فرم نمره و صورتجلسه دفاع به اساتید راهنما، مش (12  

( و اختتامیه جلسه ودانشج توسط) محاسبه نمره و اعالم آن در بین حضار توسط نماینده پژوهشی و ادای سوگند (13   

نامه بر اعمال اصالحات در پایان تائیدیه استاد راهنما و یا داور منتخب جلسه دفاع مبنی (1  



به  حلقه 1، واحد پژوهشی دانشکدهبه  PowerPointو  Word ،PDFنامه با فرمت  : کل پایانشامل CD حلقه 1ارائه  (2

  کتابخانه مرکزی

و  نامه مقاله چاپ شده( و نمره دفاع جهت صحافی پایان Draftیا  Acceptبرگه ) ،ردادن فرم تعهد اصالت پایان نامهقرا (3

 سوگندنامه

واحد نامه به آنها و تحویل رسید به  مشاور هنگام ارائه پایانو راهنما  استاداندریافت رسید از واحد پژوهشی جهت امضاء   (4

 پژوهشی دانشکده

 زش کلنمره دفاع به آمو یک نسخه از اصل فرمفرم نمره دفاع به واحد آموزش دانشکده و  یک نسخه از تصویرارائه   (5

 حاوی اطالعات مربوط به  CDمهر و امضاء فرم تسویه حساب توسط واحد پژوهشی دانشکده پس از تحویل  (6

 مشاور و راهنما  استادانها به  نامه و رسید تحویل پایان نامه پایان

 : )قبل از چکیده انگلیسی(*ترتیب قرار دادن ضمائم (7

 ( برگه پذیرش مقاله)درصورت وجود 

  فرم اصالت پایان نامه 

  فرم نمره دفاع با مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشکده 

  سوگندنامه 

  جلد 1                      تک رو                              کتابخانه مرکزی 

 جلد   1                   دورو             کتابخانه دانشکده      

  جلد 1                      دو رو       استاد راهنما 

  جلد 1                      دو رو     استاد مشاور 

 جلد 1                               انتخابی                                           دانشجو 

 


