
دانشکده پزشکی

صورتجلسه پیش دفاع پایان نامه دانشجویان دوره هاي تکمیلی علوم پایه پزشکی

مقطع  :                      رشته :                                                 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                    

:    اساتید حاضر درجلسه

امضاءنام گروه/ دانشگاهرتبه علمیسمتنام و نام خانوادگی

استاد راهنماآقاي/خانم دکتر

استاد راهنماآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

داور داخل گروهآقاي/خانم دکتر

داور داخل گروهآقاي/خانم دکتر

داور خارج گروهآقاي/خانم دکتر

داور خارج گروهآقاي/خانم دکتر

داور خارج از دانشگاه* آقاي/خانم دکتر                              

داور خارج از دانشگاه* آقاي/خانم دکتر                               

پایان نامه غیرقابل دفاع است   نتیجه کلی: پایان نامه قابل دفاع است 
دفاع از پایان نامه مشروط به انجام اصالحات ذیل است:

امضاي مدیر گروه:دانشجویان دکتري تخصصیدارو خارج از دانشگاه جهت * 

1فرم شماره 



دانشکده پزشکی

فرم اعالم آمادگی براي دفاع از پایان نامه

علوم پایه و تحصیالت تکمیلی یمعاون محترم آموزش
با سالم 

:مقطع:  دانشجوي رشته:به اطالع میرساند پایان نامه آقاي/خانم"احتراما
:این گروه تحت عنوان

و نماینده تحصیالت تکمیلی ارائه گردید.، داوران،د راهنما، مشاورتیدر جلسه پیش دفاع با حضور اسادر تاریخ                
دو ) و3صورتجلسه پیش دفاع، تائیدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو جهت برگزاري جلسه دفاع (فرم شماره ضمن ارسال 

نسخه از پایان نامه جهت ارائه به اساتید ناظر،  لیست اعضاي پیشنهادي هیئت داوران را به شرح زیر اعالم می دارد:

امضاء استادنام گروه/ دانشگاهرتبه علمیسمتنام و نام خانوادگی

استاد راهنماآقاي/خانم دکتر

استاد راهنماآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

استاد مشاورآقاي/خانم دکتر

داور داخل گروهآقاي/خانم دکتر

داور داخل گروهآقاي/خانم دکتر

داور خارج از گروهآقاي/خانم دکتر

داور خارج از گروهآقاي/خانم دکتر

*داور خارج از دانشگاهآقاي/خانم دکتر

*داور خارج از دانشگاهآقاي/خانم دکتر

در محل:                    برگزار می گردد.ساعت:    مورخ:  روز             جلسه دفاع در

:امضاي مدیر گروه
خارج از دانشگاه جهت دانشجویان دکتري تخصصیور* دا
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تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو براي دفاع از پایان نامه 
ه پزشکی                        تاییتادانشکد
تاییدیھ 

-------------- مدیر محترم گروه 

با سالم 

اطالع می رساند پایان نامه خانم/آقاي:                                  دانشجوي مقطع:                          رشته:           به 

تحت عنوان:

گردیده و قابل ارائه در جلسه دفاع از پایان نامه می باشد.به راهنمایی اینجانب تهیه 

----- محل ------ راس ساعت -------- مورخ -------- روز   ساعت، تاریخ و محل پیشنهادي براي جلسه دفاع از پایان نامه: 

شرایط مقاالت : 

مقطع کارشناسی ارشد :

.استکارشناسی ارشدمجله به همراه اصل نسخه ارسالی شرط برگزاري جلسه دفاع دانشجوي مقطعارائه گواهی ارسال مقاله ي منتج از پایان نامه به یک*

دکتراي تخصصی:مقطع *

PubmedیاISIهاي بین المللی در پایگاههپژوهشی معتبر، نمایه شد-دوره تحصیل دانشجو در مقطع  دکتراي تخصصی  در مجالت علمیآموزشی درمنتج از فعالیت 

(شامل پایان نامه ، پروژه ، ...) 

.دانشجوي دکتراي تخصصی استخراج شده باشد موضوع پایان نامهیک مقاله الزاما بایستی از 

.باشدمیدانشگاه علوم پزشکی ایران در هر دو مقاله ، دانشجووآدرس نویسنده مسئول
. یک دانشجوي دکترا می تواند دفاع نماید)  صرفا *با هر مقاله اي با مشخصات ذکر شده ( مقاله اول و دوم

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

امضا و تاریخ

 ---------------------------------------------------------------------- --------

معاونت محترم آموزشی تحصیالت تکمیلی 

سر کار خانم دکتر خوئی 

با سالم و احترام ؛

.اجازه  دفاع از پایان نامه را دارد portfolioتکمیل به واسطه امتیاز دوره پژوهشی100نمره از ------- دانشجوي دکتراي تخصصی باکسب 

.مقاالت ارائه شده با ضوابط و شرایط اعالم شده مورد تایید است 

مدیر گروه    نماینده تحصیالت تکمیلی گروه                                                                                                  
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هیئت داوران به  تاییدیه تحویل پایان نامه 

-- ---در تاریخ ------- رشته ------ دانشجوي مقطع ----------- بدینوسیله به اطالع می رساند سر کار خانم / جناب آقاي  

. خدمتتان ارسال می گرددپایان نامه ایشان لذا .پایان نامه خود دفاع می نماینداز 

امضا تاریخ تحویل سمت نام و نام خانوادگی 

استاد راهنماي اول 

استاد راهنماي دوم 

استاد مشاور اول 

استاد مشاور دوم 

استاد مشاور سوم 

داور داخل گروه 

داور داخل گروه  

داور خارج از گروه 

داور خارج از گروه 

)Ph.Dداور خارج از دانشگاه ( دانشجویان 

)Ph.Dداور خارج از دانشگاه (دانشجویان 

استاد ناظر ( تطبیق پرو پوزال با پایان نامه )

:دانشجوي گرامی 

بـه اعضـاي محتـرم هیئـت داوران جلسـه دفاعیـه خـود حـداقل یـک هفتـه قبـل از تـاریخ             نسـبت بـه تحویـل پایـان نامـه      اسـت ضروري

دفاع توسط اداره آموزش منوط به ارائه این فرم می باشد .دفاع اقدام نمایید . صدور دعوت نامه هاي

معاونت آموزشی تحصیالت تکمیلی  
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