
 

 تحصیالت تکمیلیمدارک مىرد نیاز جهت ثبت پروپىزال های 

 پريپًزال پایان وامٍ تصًرت تایپ شدٌ .1

 آدرس دریافت پريپًزال

Www. Tbzmed.ac.ir          ًاهِ پایاى جدید فسهْای دزیافت        ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی داًطکدُ            ٍاحدّای ذیسبط          داًطکدُ پصضکی  

 ید پريپًزال تًسط استادان راَىما/ مشاير/ داوشجً ي تىد آخر پريپًزال تًسط معاين پژيَشی گريٌ مرتًطٍ ) اسکه ي ضمیمٍ شًد(تای .2

 ست تررسی پريپًزال تًسط معاين پژيَشی گريٌ ي تایید تًسط ایشان ) اسکه ي ضمیمٍ شًد(ارائٍ چک لی .3

 آدرس دریافت چک لیست

Www. Tbzmed.ac.ir          لیست بسزسی پسٍپَشال  چک   فسهْای هسبَط بِ اهَز پایاى ًاهِ          ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی داًطکدُ            ٍاحدّای ذیسبط          داًطکدُ پصضکی 

 ) اسکه ي ضمیمٍ شًد(.(در صًرتجلسٍ حتما تٍ دفاعیٍ داوشجً از پريپًزال در گريٌ اشارٌ گردد) ارایٍ صًرتجلسٍ تصًیة پريپًزال در گريٌ .4

 مقالٍ اصلی مرتثط تا مًضًع پایان وامٍ  3ضمیمٍ ومًدن حداقل  .5

 يری دادٌ َا) تایپ شدٌ( تر اساس وًع مطالعٍآضمیمٍ ومًدن رضایت وامٍ/ فرم جمع  .6

 آدرس دریافت رضایت آگاَاوٍ

Www. Tbzmed.ac.ir          آگاّاًِ ضایتز     فسهْای هسبَط بِ اهَز پایاى ًاهِ         ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی داًطکدُ            ٍاحدّای ذیسبط          داًطکدُ پصضکی 

 اسکه ي ضمیمٍ گردد.در صًرت مصًب تًدن طرح تحقیقاتی مرتًطٍ لطفا مدارک ذیل ویس  .7

 ارائٍ قرارداد طرح تحقیقاتی، وامٍ تاییدیٍ کمیتٍ اخالق 

 (دریافت از مىشی گريٌ مرتًطٍتعُد وامٍ داوشجً)  .8

 

 .بود خواهد ذیل آدرس به راهنما استاد پسورد و کاربری نام با پژوهان سایت طریق از و الکترونیکی بصورت فوق مدارک 1/6/1931 مورخه از است ذکر به الزم

Www. Tbzmed.ac.ir   )خدهات الکتسًٍیکی            سیستن هدیسیت پژٍّص )پژٍّاى 
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 قبل از انجام دفاعیه حصیالت تکمیلیبررسی پایان نامه های تمدارک مىرد نیاز جهت 

 شده بر اساس آیین نامه پایان نامه هاارائه پرینت پایان نامه نگارش  -1

Www. Tbzmed.ac.ir          آییي ًاهِهعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی داًطکدُ              داًطکدُ پصضکی 

 اساتید زاٌّوا ٍ هطاٍزازایِ تاییدیِ قابل دفاع بَدى پایاى ًاهِ بصَزت کتبی اش   -2

 ازایِ صَزتجلسِ اًجام پیص دفاعیِ دز گسٍُ هسبَطِ  -3

 ازایِ ًاهِ هدیس گسٍُ هبٌی بس اًجام پیص دفاعیِ  -4

 ازائِ فسم تصَیب پایاى ًاهِ) دزیافت اش هٌطی گسٍُ( -5

 ازائِ سی دی آًالیص آهازی  -6

 ازائِ پریسش هقالِ / هقالِ چاپ ضدُ -7

 پسٍپَشال پایاى ًاهِ  -8
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