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    براساس راهنمای نگارشاتمام نگارش پایان نامه 
پایا نامه موجود در وب سایت معاونت پژوهشی 

 دانشکده

 )مجوز دفاع از پایان نامه( D2مراجعه به استاد راهنما و مشاور و تحویل پایان نامه جهت بررسی و امضاء فرم 

 مراجعه به معاون پژوشی گروه و تحویل پایان نا مه

 برای داوران جهت داوری و تکمیل امضاء D2گروه و ارسال پایان نامه و فرم  مدیرداور توسط  2تعیین حداقل 

 D2تأیید پایان نامه توسط داوران انتخاب شده و تکمیل و امضاء فرم 

آیا پایان نامه مورد 
 تأیید داوران می باشد؟

ارجاع پایان نامه به 
گروه توسط  مدیر

 داوران

مجری ارجاع پایان نامه به 
گروه جهت   مدیرتوسط 

 انجام اصالحات

انجام اصالحات 
مورد نیاز توسط 

 مجری

 خیر

 بلی

مه( و ارسال )فرم اعالم زمان دفاع پایان نا D3گروه و بررسی و موافقت نهایی برای دفاع و تکمیل و امضاء فرم  مدیر توسط  D2جمع آوری فرم 
 به معاونت پژوهشی دانشکده 

نکته: در صورتی که پایان نامه دارای 
ایراداتی بوده اما مورد تأیید داوران است، 
می توان از پایان نامه دفاع کرده و در 

 ت را رفع نمود.آخرین مرحله ایرادا

 و تحویل فرم ها و مدارک زیر: تجصیالت تکمیلی مراجعه دانشجو به کارشناس 

ادبی(، یک نسخه پروپوزال،  -)تعهدنامه امضاء شده سرقت علمی D1و  D3گروه رسیده، فرم  مدیرکه به امضاء استاد راهنما/ مشاور/ داوران و تأیید  D2فرم 
 پایان نامه  Wordیک نسخه پایان نامه صحافی نشده، فایل الکترونیک 

 ارسال پایان نامه به معاون پژوهشی دانشکده

 بلی

جهت شرکت در جلسه  تعیین نماینده معاونت پژوهشی توسط معاون پژوهشی دانشکده
 دفاع و اعالم به کارشناس مربوطه

)صورت جلسه  D6)فرم ارزشیابی پایان نامه(،  D5ارسال ابالغیه دفاع، یک نسخه پروپوزال، یک نسخه پایان نامه، فرم های 
)فرم تأیید پایان نامه( و پاکت محرمانه جهت عودت فرم  D7دفاع از پایان نامه و گزارش نماینده دانشکده در جلسه دفاع( و 

 تحصیالت تکمیلی به ناظر تعیین شده توسط کارشناس  D7, D6, D5های تکمیل و امضاء شده شامل 

گروه و  مدیرکه می بایست به امضاء استاد راهنما، مشاور، داور،  D7, D6, D5برگزاری جلسه دفاع و تکمیل فرم های 
 نماینده معاونت پژوهشی دانشکده برسد

در پاکت محرمانه به معاونت پژوهشی دانشکده توسط نماینده معاونت پژوهشی  D7, D6, D5ارسال  فرم های امضاء شده 
 دانشکده
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جهت بررسی پایان نامه از نظر  تحصیالت تکمیلی مراجعه دانشجو/ دستیار به کارشناس 
 نکات فنی

 خیر

اصالح پایان نامه توسط دانشجو یا دستیار طبق 
کارشناس چک لیست تحویل دادهشده از طرف 

کارشناس  ، و ارائه مجدد به تحصیالت  تکمیلی 
 تحصیالت تکمیلی  

 
 

 تا رفع مشکل تحصیالت تک تحصیالت 

 بلی

جهت صحافی شدن پایان نامه و امضاء چک لیست  کارشناس تحصیالت تکمیلی تأیید 
 مربوطه

کز ارسال پایان نامه صحافی شده به تعداد کافی )جهت استاد راهنما، مشاور، کتابخانه دانشکده پزشکی، کتاخانه دفتر گروه جهت دستیاران، مر
 جهت بررسی و تأیید نهایی تحصیالت تکمیلیبه کارشناس  تحقیقاتی که همکار طرح بوده و یک نسخه برای خود دانشجو یا دستیار( و تحویل

فایل: یک فایل  4پایان نامه به کارشناس معاونت پژوهشی شامل  CDبه عالوه  D8ارسال پایان نامه صحافی شده همراه با فرم تکمیل شده 

Word  و  یک فایلPDF  که شامل کل پایان نامه از صفحه متبرک به نام خداوند تا صفحه چکیده انگلیسی در پایان نامه های فارسی زبان و از
 صفحه متبرک به نام خداوند تا صفحه چکیده فارسی در پایان نامه هایی که به زبان انگلیسی نگاشته شده است و یک فایل شامل عنوان فارسی،

 DPF, Wordسی، چکیده انگلیسی و فهرست رفرنس ها به صورت چکیده فارسی، عنوان انگی

سط اء و تأیید پایان نامه توضو ام تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس  D7وارد نمودن نمره نهایی پایان نامه در فرم 
 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تهیه نامه اعالم نمره دانشجو به معاون آموزشی 
پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و مدیر کل اداره 
خدمات آموزشی دانشگاه توسط کارشناس معاونت 
پژوهشی و تأیید و ارسال توسط معاون پژوهشی 

 دانشکده پزشکی

تهیه نامه اعالم نمره دستیار به معاون آموزشی تخصصی 
دانشکده توسط کارشناس معاونت پژوهشی و تأیید و 

 ارسال توسط معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

آیا پایان نامه مورد 
 تأیید داوران می باشد؟


