
  مراحل اقدامات دانشجو بعد از دفاع از پايان نامه
  

در صورتيكه پايان نامه توسط داوران اصالحات درخواست شده باشد دانشجو موظف است اصالحات را در اولين  -1

 فرصت انجام دهد و تاييديه استاد مربوطه را بصورت كتبي به معاونت ارسال نماييد.

پايان نامه بايستي طبق فرمت راهنماي  نگارش پايان نامه(در سايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و معاونت  -2

 تهيه شود. Word ,PDFپژوهشي دانشگاه قابل دانلود است) توسط دانشجو تنظيم شده و در دو فرمت 

ي موثر بر نظام سالمت تصويب شده **تذكر: در صورتي كه پرپوزال پايان نامه در مركز تحقيقات عوامل اجتماع

 باشد دانشجو موظف است نگارش پايان نامه خود را از مركز تحقيقات مذكور دريافت نمايد.

پايان نامه توسط كارشناس پژوهشي به جهت منطبق بودن با فرمت راهنماي  نگارش پايان نامه بررسي و تاييد   -3

ارش دانشگاه پايان نامه به دانشجو جهت اصالح عودت داده مي شود. در صورت عدم انطباق با فرمت راهنماي  نگ

 خواهد شد.

معاونت پژوهشي توسط بعد از امضائ ثبت خواهد شد. دفاع پايان نامه  صورت جلسهنمره پايان نامه محاسبه و در  -4

 داده خواهد شد. و سي دي صحافي نسخه  دانشجو جهت اضافه كردن به لسه بهصورت جيك كپي از 

تاييد پايان نامه توسط كارشناس پژوهش شماره پايان نامه به دانشجو اختصاص داده مي شود  تا پايان نامه بعد از  -5

  گردد.) يك نسخه (صحافي

داده پايان نامه به كتابخانه مركزي تحويل  PDFو  Wordبه همراه سي دي حاوي   نامه صحافي پايانك نسخه ي -6

تحويل  پايان نامه PDFو  Wordسي دي حاوي اساتيد راهنما  و مشاور فايل  پايان نامه بصورت براي  مي شود. 

 داده مي شود. 

به اساتيد راهنما و مشاور، رسيد آن را تحويل معاونت  پايان نامه سي ديبايست بعد از تحويل  *دانشجو مي -7

 پژوهشي نمايند.

  CDاست يك جلد صحافي پايان نامه به همراه يك عدد  جهت تسويه حساب با كتاب خانه مركزي دانشجو موظف -8

 آخرين پايان نامه اصالح شده باشد تحويل دهد.Word ,PDF كه حاوي 

 صورتجلسه دفاعاسكن  كه حاوي CD يك عدد  موظف است انشجوددر صورتيكه پايان نامه طرح تحقيقاتي باشد،  -9

آن در سايت معاونت و تحقيقات و فناوري دانشگاه قابل (فرمت طرح تحقيقاتي  با فرمت پايان نامه  PDF Word, و

  .نمايدتحويل  (ستاد مركزي)به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاهو  است) دانشگاه تهيه شده  ددانلو

. و به عنوان يكي از مجريان طرح نام آنها آورده شده است بوده  دانشجوياني كه پايان نامه آنها طرح تحقيقاتي -10

استاد راهنما كه مجري اول طرح به  تسويه حساب با معاونت تحقيقات و فناوري  است جهت دانشجو موظف

ت تعهد انتشار و چاب مقاله  بصورت كتبي به معاونت تحقيقامراجعه نموده و استاد راهنما مي تواند  تحقيقاتي است

خود موظف به  دانشجو اين صورت ارسال نمايد تا دانشجو بتواند با معاونت تحقيقات تسويه حساب نمايد. در غير 

 زير نظر استاد راهنما خواهد بود.  تهيه مقاله و چاب آن

  
تسويه حساب نهايي دانشجويان بعنوان يكي از مجريان طرحهاي تحقيقاتي مشترك با اساتيد محترم در تذكر: 

معاونت تحقيقات و فناوري معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، با ارائه نامه كتبي استاد راهنما خطاب به 

  مبني بر بالمانع بودن تسويه دانشجو امكان پذير است (نمونه تعهد به شرح ذيل ميباشد)  دانشگاه،

  
 نمونه فرم تعهد استاد 

اينجانب مجري طرح تجقيقاتي به شماره .......با عنوان.........متعهد مي شوم تعهدات چاب مقاله طبق قرار داد به 

 مي باشد و تسويه حساب جناب آقاي/ خانم ...........دانشجو و مجري طرح فوق الذكر بالمانع است. عهده اينجانب


