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 دفاع از پایان نامه

 

نامه )نگارش شده مطابق با آیین نامه نگارش پایان  پایان نسخه پیش نویس بایست یک می دانشجو :1ماده 

) تایید شده توسط استاد راهنما  "نامه پایان مجوز دفاع از"فرم  همراه به نامه موجود در سایت دانشگاه( خود،

 از . پسکند  ( tezjums@gmail.com) عاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ایمیلرا به کارشناس م(

پژوهشی بر اساس چک لیست )موجود در سایت  معاونت کارشناس کارشناس آمار و  نامه توسط پایان تایید

دانشگاه(، ایشان پروپوزال و پایان نامه را به همراه فرمهای نمره دهی و مجوز دفاع از پایان نامه برای دو داور 

 )تعیین شده توسط معاون پژوهشی دانشکده پزشکی( ارسال می نماید. 

در صورت صالحدید معاونت پژوهشی دانشکده، دانشجو ملزم به ارائه اطالعات خام و  :1-1تبصره 

 نتایج آنالیز آماری قبل از جلسه دفاع خواهد بود.

به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس تمامی فرایندهای دفاع غیر حضوری می باشد و  :2-1تبصره 

 از پذیرش دانشجو به صورت حضوری معذوریم.

ایمیل نسخه پایان نامه به  تلفن همراه خود را همزمان بادانشجو موظف است شماره  :3-1 تبصره

 کارشناس معاونت پژوهشی اعالم نماید.

داور حداکثر دو هفته زمان دارد تا نتیجه داوری )فرم نمره دهی و مجوز دفاع از پایان نامه( را به  :2ماده 

 معاونت پژوهشی اعالم کند. 

باشد، دانشجو  داشته اصالح به نیاز داوران از یک هر دیدگاه از نامه پایان که صورتی در: 1-2تبصره 

امه اصالح شده را به کارشناس پایان نپس از دریافت نامه اشکاالت ،  موظف است ظرف یک هفته 

 پژوهشی ایمیل نماید.

داور حداکثر یک هفته زمان دارد تا نتیجه داوری مجدد )فرم ارزشیابی و مجوز دفاع از پایان   :2-2تبصره 

 نامه( را به معاونت پژوهشی اعالم نماید.
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معاونت کارشناس ، اعالم نمره به کارشناس پژوهشی استاد راهنما و و در صورت تایید داوران  :3ماده 

پایان نامه را جهت صحافی نسخه نهایی به دانشجو ایمیل ی موظف است ظرف سه روز فرم تاییده پژوهش

 د.کن

جمع بندی و استخراج نمره پایان نامه به عهده نماینده پژوهشی دانشکده می باشد. نمره فردی  :4ماده 

 محرمانه باقی خواهد ماند.تاد راهنما و داوران اس

 صحافی پایان نامه

 نسخ صحافی شده پایان نامه باشد.تایید پایان نامه باید روی کلیه فرم  :5ماده

نسخه پایان نامه صحافی  3پس از تایید داوران و کارشناس معاونت پژوهشی، دانشجو موظف است : 6ماده 

شده خود را )یک نسخه استاد راهنما، یک نسخه کتابخانه و یک نسخه خود دانشجو( به همراه دو لوح 

دهای مذکور )کتابخانه دانشگاه و کتابخانه پژوهشی( فشرده حاوی اطالعات زیر جهت تسویه حساب به واح

 : تحویل دهد

 WORDالف: فایل نهایی پایان نامه به همراه کلیه ملحقات و ضمائم در فرمت 

 pdfب: فایل نهایی پایان نامه به همراه کلیه ملحقات و ضمائم در فرمت 

 ج: فایل نهایی پروپوزال پایان نامه

 ال مقاله از پایان نامه، مقاله چاپ شده یا پذیرش نهایی چاپ مقاله د: در صورت تهیه مقاله و ارس

 تمام نسخه ها بایستی از هر جهت یكسان باشند. 

 تمام نسخه ها بایستی از هر جهت یكسان باشند و به رنگ مشكی باشند .: 1-6تبصره 

دانشگاه در زمان تسویه حساب فرم تحویل نسخه های پایان نامه به استاد راهنما و کتابخانه :  2-6تبصره 

 به کارشناس معاونت پژوهشی تحویل دهد.

 تهیه و تنظیم :

 جهرم معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی


