
 د مهندسي پزشكيدانشجويان كارشناسي ارشوتسويه حساب  فارغ التحصيليمراحل تصويب پروپوزال،دفاع پايان نامه، 

 

 :   و ارسال مدارک به دفتر تحصیالت تکمیلی جهت دريافت کدمراحل درخواست تصويب موضوع پايان نامه ) پروپوزال (الف . 

نسخه تکثیر  7سپس گردد. و امضا فرم فوق می بايست با راهنمايی استاد راهنما تکمیل  ، افت از همین صفحهدري جديد طرح تحقیقفرم  )  Wordتکمیل فايل  -1

 گردد و تحويل دفتر گروه مهندسی پزشکی گردد.

 سیبا ضروري استحساب  درصورتی که استاد راهنا و يا مشاوربراي اولین بار با دانشگاه همکاري می کنند  تصوير حکم کارگزينی،شماره ملی وشمار ه

 مراحل دفاع : ب . 

با نامه استاد  روز قبل از تاريخ دفاع  20دانشجويان می بايست حداقل )  ان دفاعاستاد صول پايان نامه توسط اعالم تحويل فرم هاي امضاء شده  اعالم کفايت وو -1

  ،سمعی بصري آمادگی دفاع-و دو تکمیل فرم هاي ج  (راهنماجهت بررسی پرونده خود به دفتر گروه مراجعه نمايد. 

   مهندسیدانشکده آموزش   خانم راستا در معاونت پزوهشیاز مجوز جلسه دفاعیه  چاپ درخواست -2

مدير  آنها به و ارسال کارنامه تحصیلی برسی و امضا شده توسط استاد راهنما،کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده و  نیز ، صورتجلسه  فرم تقاضا نامه مجوز جلسه دفاعیه  -3 

 رئیس اداره امتحانات دانشگاه  و–مدير کل خدمات آموزشی دانشگاه  ارسال براي  سپس –جهت تائید نهائی گروه

 (   آن به گروه تحويلصدور برگه مهلت دفاعیه توسط اداره آموزش دانشگاه ) 

سپس و –مدعو  ،و تکمیل فرم درخواست صورتجلسه دفاع و تائید آن توسط مدير گروه  راهنما  مشاور ، وهماهنگی هاي الزم براي تعیین زمان جلسه دفاع با اساتید -4 

   شوند گروه تحويل پس از دريافت و مراجعه شود  – دفتر معاونت پزوهشی دانشکده-. خانم راستا   جهت دريافت ان به 

 گرفته شود ( مهندسی  پزشکی  گروه سايت) فرم از تعیین مکان و زماندرخواست کالس سمعی و بصري جهت فرم  تکمیل -5  

 ن به دفتر گروه جهت درج در سايت آ فايلو دانشکده و تحويل  در بورد گروه حداقل يک هفته قبل از دفاع جهت اعالم مکان و زمان جلسه دفاع اعالمیه دفاع نصب– 6 

 مهندسی پزشکی گروه

فرم  Wordفايل  CDفرم فرصت ارائه مقاله، فرم ب، ،پس از جلسه دفاع  موظفند  : ماهه جهت ارائه مقاله دارند 6دانشجويانی که درخواست فرصت 

 بدون درج نمره نهايی را به دفتر گروه تحويل دهد.    )حق الزحمه( جدول گزارش نهايیتصوير کارت پايان خدمت ويا معافیت دائم ،وب و 

 . تمامی مدارک بايد بصورت تايپ شده باشد:  فارغ التحصیلی مدارکپ .

 () دو نسخه امضا شده  تکمیل شده و فرم ب -1

 ( حق الزحمه اساتید پايان نامه ) يک نسخهبه منظور پرداخت  امضا شده )حق الزحمه(نهايی گزارش جدول  -2

پژوهشی ارزشگذاري مقاالت بايد توسط معاونت يک نسخه فرم شماره دو ) در صورت نداشتن مقاله ( و يا يک نسخه فرم شماره سه ) در صورت داشتن مقاله (  -3

  شده باشند.دريافت فرم از همین صفحه

ت همراه با برگ ارزشیابی و االقم ،  برگ تعهد اصالتم انضمامبه و يکپارچه کامل  کل پايان نامه pdfفرم ب و فايل  word) حاوي فايل  CD   عدد 3 -4

با ماژيک سال و نیمسال ورود    ورشته ومقطع و نام خانوادگی و شماره شناسايی نام CDروي  –   فرم عدم ارائه مقاله در صورت نداشتن مقاله،  تآيیديه آنها

 مخصوص نوشته شود 

قرار امضا شده  فرم تعهد اصالت پايان نامه را نیز قبل از فهرست( 0)دانشجويان می بايست در صفحات اول پايان نامه الف( مهم :  کراتتذ – جلد ( يکرساله )  -5

  ( نحوه صحیح طراحی جلد پايان نامه نیز در سايت موجود است. .مراجعه شود گروه اره گذاري صفحات پايان نامه به سايتجهت نحوه صحیح شم دهند 

 دعوت شده باشد( براي اولین بارخارج از دانشگاه از  استادان) در صورتی که  فاعد انحساب سیبا استاد ملی وشماره حکم کارگزينی و شماره -6

 قاله) براي دانشجويانیکه مقاله ندارند.(      تکمیل فرم عدم ارائه م -7

    چک نمايید.دريافتی از سايت گروه مطابق چک لیست مدارک ارسالی را : (  چک لیست ) يک نسخه -8

 تا مدارک شما به سازمان مرکزي ارسال شود .را به دفتر گروه تحويل دهید  آن چک لیست   نامه پس از امضاء .9

نها را بادقت آخواهشمنديم به منظور جلوگیري از چند باره کاري ، جو می باشد.رعايت تمام موارد فوق به عهده دانش فرم ها ونیز. مسئولیت تنظیم صحیح 11

 پرنمائید.

 

موجود می   -و فرم هاي اداري فرم هاي  ارشد -صفحه اصلی   dbme.mshdiau.ac.ir  به آدرس  :   مهندسی، گروه لیه فرمها در سايت ک

 .مسئولیت ان با خود دانشجو خواهد بود وعايت موارد فوق الزامی است  به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. . ر(باشد
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