
 دستیاری) تخصص و فىق تخصصی(مذارک 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 ) اسىه ي ضمیمٍ شًد(تای .2

 لیست تررسی پريپًزال تًسط معاين پژيَشی گريٌ ي تایید تًسط ایشان ) اسىه ي ضمیمٍ شًد(ارائٍ چه  .3

 آدرس دریافت چه لیست

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

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

 ممالٍ اصلی مرتثط تا مًضًع پایان وامٍ  3ضمیمٍ ومًدن حدالل  .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 ضایتزفسهْای هسبَط بِ اهَز پایاى ًاهِ              ٍاحد پایاى ًاهِ ذیسبط         هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی داًطکدُ            ٍاحدّای  داًطکدُ پصضکی 

 در صًرت مصًب تًدن طرح تحمیماتی مرتًطٍ لطفا مدارن ذیل ویس اسىه ي ضمیمٍ گردد. .7

 ارائٍ لرارداد طرح تحمیماتی، وامٍ تاییدیٍ ومیتٍ اخالق 

 ) اسىه ي ضمیمٍ شًد( (RDCCگًاَی ريش تحمیك) دریافت از مروس  .8

 

 .تًد خًاَد ذیل آدرس تٍ راَىما استاد پسًرد ي وارتری وام تا پژيَان سایت طریك از ي الىتريویىی تصًرت فًق مدارن 1/6/1335 مًرخٍ از است ذور تٍ الزم

Www. Tbzmed.ac.ir   )خدهات الکتسًٍیکی            سیستن هدیسیت پژٍّص )پژٍّاى 

دکتس صادقی فس 2داخلی  –خاًن آذزی  3داخلی   04133364667  

 

http://medfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/5224/attachments-lqmbcnls.zip
http://medfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/5224/attachments-lqmbcnls.zip
http://medfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/5224/attachments-lqmbcnls.zip


 بررسی پایان نامه های دستیاری) تخصص و فىق تخصص( قبل از انجام دفاعیهمذارک مىرد نیاز جهت 

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

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

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

 ازائِ فسم تصَیب پایاى ًاهِ) دزیافت اش هٌطی گسٍُ( -3

 ازائِ سی دی آًالیص آهازی  -4

 ) بسای آًدستِ اش داًطجَیاًی کِ پایاى ًاهِ ضاى بصَزت طسح تحقیقاتی هی باضد.(ازائِ پریسش هقالِ / هقالِ چاپ ضدُ -5

 هقالِ ٍ تایید تَسط استاد زاٌّوا submitازائِ  -6

 ) دزیافت اش هٌطی گسٍُ(تعْد ًاهِ جْت دفاع هطسٍط  -7

 پسٍپَشال پایاى ًاهِ  -8

 

 

 

 

 

 

 ضوازُ ّای تواس ایي هعاًٍت:                                                                                                                                                                               

 ضاّسازدکتس  1داخلی  –خاًن آذزی  3داخلی   04133364667

 


