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(7) فرم شماره تایید استاد راهنما جهت آمادگی دفاع از پایان نامه  

 

(7ارسال پایان نامه به مدیرگروه مربوطه و معاونت پژوهشی دانشکده جهت تایید آمادگی دفاع) فرم شماره  

 

 گرفتن وقت دفاع از کارشناس پژوهش

 

پژوهش کارشناس به اطالع و (و نماینده تحصیالت تکمیلی داورراهنما، مشاور، ) اساتید با دفاع ساعت و تاریخ هماهنگی  

 

تحویل فرم شماره 01 )اعالم عمومی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه(تایپ شده همراه با امضاها به کارشناس محترم پژوهش 2 روز 

 قبل از جلسه دفاع

  

 

 

نامه پایان از دفاع جلسه برگزاری  

تحویل فرم های شماره78،8،800  و ساب میت مقاله به صورت تایپ شده همراه با امضا به کارشناس پژوهش حداقل 2 روز قبل از 

 جلسه دفاع

پایان نامهفرایند دفاع   
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 نت برداری از تمامی کامنت های داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی سر جلسه دفاع توسط دانشجو

 

از کامنت های داوران بعد از جلسه دفاع پایان نامه عکس  گرفتن  

 

 اعمال کامنت های اساتید و انجام اصالحات حداکثر تا 2 هفته پس از جلسه دفاع

 

 ارسال پایان نامه اصالح شده با کامنت ها و هایالیت شده به داوران

 

 تحویل فرم شماره 02 تایپ شده با امضاهای اساتید به کارشناس پژوهش 2 هفته بعد از تاریخ دفاع

 

به کارشناس پژوهش اصالح شده ارسال پایان نامه  

 

ادبی و نگارشی توسط واحد پژوهش و ارسال به دانشجو بررسی علمی،  

 

 اعمال اصالحات علمی ادبی نگارشی و ارسال پایان نامه همراه با کامنت ها و هایالیت شده به کارشناس پژوهش
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 بارگذاری فرم های صورت جلسه و اظهارنامه در پایان نامه

 

 تحویل فرم شماره 01 به کارشناس پژوهش

 

صحافی از قبل پژوهش کارشناس به نامه پایان نهایی فایل ارسال  

 

سمات در مستندات بارگذاری  

 

سمات در مستندات تاییدیه  

 

 تسویه حساب

 

 

 

 تحویل فرم شماره 01 به کارشناس پژوهش



4 
 

 

 

 

مورد توجه موارد  

 0_ حضور دانشجویان گرامی 1 ساعت قبل از تشکیل جلسه دفاع پایان نامه و پروپوزال الزامی می باشد.

 2_ از جلسه دفاع از عنوان تا جلسه دفاع از پروپوزال حداقل 0 ماه فاصله زمانی الزامی است. 

داوران الزامی استدر جلسه دفاع از پروپوزال حضور مدیرگروه،اساتید راهنما و _1  

نماینده تحصیالت تکمیلی الزامی است اساتید راهنما،داوران محترم و  در جلسه دفاع از پایان نامه حضور_1  

 5_ فرم ترجمان دانش به همراه امضا استاد راهنما در آخرین پیوست قبل از چکیده انگلیسی ضمیمه پایان نامه شود.

 6_ تمامی فرم های مذکور تایپ شده همراه با امضای اساتید محترم تحویل کارشناس پژوهش داده شود

 7_ شرکت و حضور دانشجو در 0 جلسه دفاع از پروپوزال و 2 جلسه دفاع از پایان نامه از شروط ضروری برگزاری جلسه دفاع

از پایان نامه می باشد.   

 ،_ رشته مامایی صحافی جلد سورمه ای و تمامی رشته های پرستاری صحافی جلد یشمی می باشد

:جهت فارغ التحصیلی تحویل مستندات _،  

و یک نسخه سی دی حاوی ورد و پی دی اف پایان نامه به استاد محترم راهنما شده صحافی پایان نامه *یک جلد  

و یک نسخه سی دی حاوی ورد و پی دی اف پایان نامه و ورد و پی دی اف چکیده فارسی و  شده صحافی پایان نامه *یک جلد

 انگلیسی به کتابخانه مرکزی

دی اف پایان نامه به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه*یک نسخه سی دی حاوی ورد و پی   

 


