
دستياري، دكتري  پزشكي، جهت دفاع از پايان نامهمورد نياز مدارك و مستندات 

  كارشناسي ارشد  و تخصصي
  

تي طبق آيين نامه دانشجويان پزشكي يك سال بعد از گرفتن كد اخالق براي پروپوزال پايان نامه مجاز به دفاع از پايان نامه هستند، كه بايس

  مدارك زير فقط از طريق اتوماسيون به معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي جهت تعيين وقت دفاع ارسال گردد. 

  Word , PDFاصل پايان نامه به دو صورت -1
(سامانه استدانشجويي الزامي نامه ي جهت پايان  درصد مشابهت 30با حداكثر اخذ گواهي مشابهت يابي از سامانه همانندجو  -2

https://tik.irandoc.ac.ir (مشابهت يابي از سامانه همانندجو امكان دفاع از پايان نامه وجود ندارد. ، بدون گواهي  
درصد برسد در  30، مواردد مشابه اصالح شود تا درصد مشابهت به كمتر از درصد بود 30بيش از در همانند جو ايرانداك در صورتيكه در صد مشابهت  -3 

   غير اين صورت دانشجو اجازه دفاع ندارد.
 مبني بر مطالعه و  آماده بودن پايان نامه جهت دفاع مشاور و راهنماتاييديه استاد -4

  مكان و ساعت دفاع توسط اساتيد راهنما و مشاور–تاييديه كتبي تاريخ  -5
  براي دفاع پايان نامه الزامي است.  ) Ph.Dچاب شده و يا پذيرش مقاله براي دانشجويان دكتري تخصصي ( اصل مقاله ارائه -6
ان نامه الزامي نيست، اما در صورت نداشتن مقاله نمره پايان نامه از ارائه پذيرش و چاب مقاله براي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد براي دفاع پاي -7

  محاسبه خواهد شد.  20نمره پايان نامه از  مصوب دانشگاه باشد،محاسبه خواهد شد. دانشجوياني كه پايان نامه آنها طرح تحقيقاتي  18
د و معرفي نامه مبني بر عدم وجود مشكل نمراجعه نمايپزشكي به آموزش دانشكده هستند ظف وم يانقبل از تعيين تاريخ دفاع از پايان نامه دانشجو -8

نمايد. تاييد عدم مشكل آموزشي براي دانشجويان بخصوص مقطع كارشناسي ارشد براي معاونت پژوهشي ارسال آموزشي و ثبت نمرات درسي در خواست 
  گردد.

ياني كه پايان نامه آنها از نوع مداخالت باليني است، ضروري است. در ساير موارد ارائه شماره و كد اخالق و شماره طرح براي دانشجو  IRCTارائه كد -9
  طرح و كد اخالق جهت تعيين تاريخ دفاع الزامي است.

  ارائه  گزارش تاييديه ناظر اخالق و يا ناظر كميته اخالق به همراه ساير مدارك -10
  ماهه گزارش) با امضاي دانشجو استاد راهنما و ناظر طرح 6طرح (هر تكميل فرم گزارش  پيشرفت  پايان نامه و  -11

  
 نكات مورد توجه

به معاونت پژوهشي دانشكده جهت و يا دبيرخانه هاي دانشگاه توسط استاد راهنما  طريق اتوماسيونفقط همه مدارك و مستندات از  -الف
  نخواهد شد.تعيين نوبت دفاع ارسال گردد. به مدارك ناقص ترتيب اثر داده 

  بعد تاريخ دفاع داده خواهد شد (زمان تقريبي است) دو هفتهبراي دانشجويان پزشكي، دستياري و ارشد بعد از كامل بودن مدارك  -ب
  ) حداقل يك ماه بعد از كامل بودن مدارك تاريخ دفاع تنظيم خواهد شد. Ph.Dبراي دانشجويان دكتري تخصصي (  -ج
   اتوماسيون (اي ميل، تلگرام و........) ترتيب اثر داده نخواهد شد.به مداركي كه خارج از  -د
آيين نامه –معاونت پژوهشي –در سايت دانشكده پزشكي راهنماي ايرانداك  فرم گزارش پيشرفت پايان نامه و  آيين نامه نگارش پايان نامه و-ح

  و نمون برگ ها قابل دانلود است
  
  
  


