
    .Ph.D.Ph.D.Ph.D.Ph.D/  فرم دريافت مجوز براي دفاع نهايي از پايان نامه كارشناسي ارشد                                                           

  

  

  دانشگاه  معاونت محترم پژوهشي) 1(

. .....................رشته ....................... به شماره دانشـجويي ..  .Ph.DPh.DPh.DPh.D/  ارشد شناسي ارشددانشجوي كار ......  ........................ خانم / آقاي  بدينوسيله اعالم مي دارد پايان نامه

  .............................................................................................................................................................................................................................:  تحت عنوان/ روزانه   خودگردان سيپرد واحد

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

     .يدفرمائاقدامات الزم را مبذول  خواهشمند است ،آماده دفاع مي باشد ،به تصويب رسيده است دانشگاه شوراي پژوهشيدر  .... / .... / ......    تاريخ كه در

  استاد راهنما         امضاء                                                                                                                                                                               

  

ـ  به اتمام رساندهكليه دروس خود را با موفقيت / روزانه  خودگردان سيپرد واحد دانشجويخانم / آقاي  .........................................  دانشجو ) 2( ه دفـاع  ، لذا برگـزاري جلس

  دانشكده پزشكي كارشناس تحصيالت تكميلي                                                نهايي از پايان نامه، از نظر آموزش مطابق با آئين نامه و بخشنامه هاي آموزشي بالمانع مي باشد.   

  

حداكثر تا يكسـال پـس از تـاريخ     ....................................مي شوم مقاله مستخرج از پايان نامه را  در  .................متعهد  .............................خانم / آقاي  دكتر   اينجانب)  3(

                                                                               امضاء استاد راهنما                                                                                                                                                                       دفاع نهايي از پايان نامه به چاپ برسانم.   

  

.........................  ................. ....  / .... / ......   با شرط چاپ يا قبولي  ......   مقاله در ) بدينوسيله تصويب پروپوزال پايان نامه فوق در شوراي پژوهشي دانشگاه  در تاريخ   4(

  پژوهشي دانشگاهامور  مسئول امضاء كارشناس                                                                                                                              حداكثر تا يكسال پس از تاريخ دفاع نهايي  تاييد مي گردد.

  

  در مجالت : نامه انيپا از مستخرج مقاله)  5(

    □مورد تائيد است   Scopusو   ISI : WOS   ،Medline  ،Pub medدر مجالت نمايه شده در  نامه انيپا از مستخرج مقالهالف) چاپ / پذيرش       

  □در مجالت علمي پژوهشي معتبر (به غير از موارد بند الف) مورد تائيد است.  نامه انيپا از مستخرج مقالهب)  چاپ / پذيرش       

            □) براي مجالت علمي پژوهشي داخل يا خارج مورد تائيد است.  Submissionج) ارسال مقاله (       
                              

  دانشكده پزشكي پژوهشيمعاونت                                                      دانشگاه و ارزشيابي  مسئول اعتباربخشي امضاء كارشناس                                                        

  

  تـاريخ  .... / .... / ......  راس سـاعت : ....................................  برگـزار     ....  در) احتراما با توجه به اينكه جلسه دفاعيه نهايي پايان نامه خانم / آقاي .......................................6(

ر جلسه فوق الـذكر  اعـالم   مي گردد. با عنايت به انتخاب جنابعالي به عنوان استاد داور / استاد مشاور خواهشمند است كه در صورت امكان آمادگي خود را جهت حضور د

  كارشناس پژوهشي دانشكده پزشكي                             فرمائيد.  
  

  

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  .................................................................نام و نام خانوادگي استاد داور    -1

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  .................................................                  ..................نام و نام خانوادگي استاد داور   -2

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  ........................................          نام و نام خانوادگي داور پيشنهادي مدير گروه   -3

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  .................................................نام و نام خانوادگي استاد راهنما   -4

  مضاءا  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  ................................................نام و نام خانوادگي  استاد راهنما   -5

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  .................................................نام و نام خانوادگي استاد مشاور  -6

  امضاء  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  ................................................نام و نام خانوادگي  استاد مشاور  -7

  ءامضا  يك نسخه از پايان نامه را دريافت نمودم  ...............................................نام و نام خانوادگي رئيس جلسه  -8

  

    بالمانع مي باشد.  ...................................... مركز آموزشي درماني / دانشكده  ....... ......................................      كالس / سالن)  برگزاري دفاعيه فوق در  7(

   / دانشكده امضاء كارشناس مركز آموزشي درماني       

  

  

    مسئول حيوانخانه دانشكده پزشكي امضاء    . ردابدهي به اين بخش ندو  نمودهبا حيوانخانه تسويه حساب ي نامبرده ) دانشجو8( 

   
  

  بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  دانشكده پزشكي

    


