
 مدارن مًرد ویاز جُت تررسی پایان وامٍ َای دوترای عمًمی لثل از اوجام دفاعیٍ

 

 ارائه پرینت پایان نامه نگارش شده بر اساس آیین نامه پایان نامه ها -1

Www. Tbzmed.ac.ir          آییي ًاهِهعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشکدُ              داًشکدُ پسشکی 

 

 قابل دفاع بَدى پایاى ًاهِ بصَرت کتبی از  اساتید راٌّوا ٍ هشاٍرارایِ تاییدیِ  -2

 

 ارائِ فرم تصَیب پایاى ًاهِ) دریافت از هٌشی گرٍُ( -3

 

 ارائِ سی دی آًالیس آهاری  -4

 

 پرٍپَزال پایاى ًاهِ  -5

 

 

 

 شوارُ ّای تواس ایي هعاًٍت:                                                                                                                                                                           

 دکتر صادقی فر 2داخلی  –خاًن آذری  3داخلی   74633364667

 

 



 مدارن مًرد ویاز جُت ثثت پريپًزال َای دوترای عمًمی

 

 پريپًزال پایان وامٍ تصًرت تایپ شدٌ .1

 آدرس دریافت پريپًزال

Www. Tbzmed.ac.ir          ًاهِ پایاى جدید فرهْای دریافت        ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشکدُ            ٍاحدّای ذیربط          داًشکدُ پسشکی  

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

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

 آدرس دریافت چه لیست

 Www. Tbzmed.ac.ir          لیست بررسی پرٍپَزال  چکرهْای هربَط بِ اهَر پایاى ًاهِ     ف        ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشکدُ            ٍاحدّای ذیربط          داًشکدُ پسشکی 

 ارایٍ صًرتجلسٍ تصًیة پريپًزال در گريٌ) اسىه ي ضمیمٍ شًد( .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 رضایت        فرهْای هربَط بِ اهَر پایاى ًاهِ        ٍاحد پایاى ًاهِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشکدُ            ٍاحدّای ذیربط          داًشکدُ پسشکی 

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

 ارائٍ لرارداد طرح تحمیماتی، وامٍ تاییدیٍ ومیتٍ اخالق 

 

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

Www. Tbzmed.ac.ir              سیستن هدیریت پژٍّش )پژٍّاى( خدهات الکترًٍیکی 

 شوارُ ّای تواس ایي هعاًٍت:                                                                                                                                                                               

دکتر صادقی فر 2داخلی  –خاًن آذری  3داخلی   74633364667  
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