


فرآیند ربانهم عملیاتی اجرای پایان انهم اهی تحصیالت تکمیلی 

شت دادکشنه بهدا



زمان فرآیند ارائه شده اجرای پایان نامه های تحصیالت تکمیلی را از

ی انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه مطابق با  آئین نامهه درره هها  

ماید تحصیالت تکمیلی ر بخشنامه های دررن دانشگاهی پایش می ن

ر در آن رظایف ر مسئولیتهای استاد راهنما، دانشجو، حوزه معارنه  

کده آموزشی ،تحصیالت تکمیلی ر مدیر تحصهیالت تکمیلهی دانشه   

.کامال مشخص ر تعریف شده می باشد



انتخاب استاد راهنما ،معرفی استاد مشارر

جلسه گرره(1فرم شماره)ثب  عنوان پایان نامه در 



تاد پررپوزال پایان نامه توسط استاد راهنما،استأیید 

ه ر تکمیلی دانشکدگرره تحصیالت مشارر، مدیر 

2فرم شماره معارن آموزشی دانشکده در 



ثب  موضوع پررپوزال در ایرانداک ر ارائه

پیشینه پژرهش جه  عدم تکراری بودن 

موضوع پررپوزال به کارشناس تحصیالت

تکمیلی



به  همراه Pdfیا Wordفیزیکی ر فایلتحویل پررپوزال به صورت 

اس  فایل پارر پوین  پررپوزال طبق فرم  دانشکده به کارشن

دانشکده تحصیالت تکمیلی 



ویب برگزاری جلسه شورای تحصیالت تکمیلی جه  تص

پررپوزال



تأیید پررپوزال توسط استاد راهنما، استاد مشارر ر 

ودانشجتحصیالت تکمیلی دانشکده ر تعهد مدیرگرره 

پژرهانجه  ثب  پررپوزال اصالحی در سامانه 

جه هفته بعد از جلسه شورا 2دانشگاه حد اکثر 

پایاناخذ شناسه اخالق ر انجام گزارش پیشرف  کار 

3نامه در سه مرحله در فرم شماره



انجام اصالحات مصوب در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی 

4فرم شمارهتوسط دانشجودر 



اعضای شورای تحصیالت تکمیلی

ریاس  دانشکده

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده

معارن پژرهشی دانشکده

معارن آموزشی دانشکده

مدیران گرره های آموزشی

عضو هیئ  علمی

نماینده گرره آمارراپیدمیولوژی



تأیید اصالحات انجام شده توسط استاد راهنما، استادمشاور،  

مدیرگروه تحصیالت تکمیلی ومعاون  پژوهشی و تصویب

5فرم شماره پروپوزال در



صدور احکام  استاد راهنما، استاد مشاور و همچنین تصویب عنوان  

وموضوع پایان نامه برای دانشجو



اطالعاتآوری جمع مراکز مورد نیاز جهت دانشجو به معرفی 

و آزمایشگاه هابعد از دریافت شناسه اخالق



ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه توسط دانشجو به  

صورت سه ماهه وبا تایید استاد راهنما ، اساتید ناظر و 

معاون پژوهشی دانشکده



ارر  برگزاری جلسه پیش دفاع  باحضور استاد راهنما ، استاد مش

رمدیرگرره مربوطه ر اعالم اصالحات الزم به دانشجو در

6فرم شماره



تأییداصالحات جلسه پیش دفاع  توسط اساتید  

فرم راهنما،اساتید مشاور و معاون آموزشی دانشکده در

7شماره



تآیید مقاله ر امتیاز دهی آن توسط استاد راهنما، مدیرگرره 

8ارهدرفرم شمتکمیلی رمعارن پژرهشی دانشکده تحصیالت



فاع با معرفی اساتید ناظر با تأیید استاد راهنما و آمادگی برگزاری جلسه د

الت  تایید استاد راهنما ، اساتید مشاور، اساتید ناظر، مدیرگروه تحصی

9فرم شمارهتکمیلی ومعاون آموزشی دانشکده در



ای معرفی و تأیید اساتید ناظردر جلسه شور

تحصیالت تکمیلی دانشکده



قبل هفته 2تحویل فایل فیزیکی و الکترونیکی پایان نامه حداقل 

ی، از جلسه دفااع باه اساتاد راهنما،نمایناده تحصایالت تکمیلا      

اساتید ناظرو اساتید مشاور توسط دانشجو



هفته پس از برگزاری  2دفاع حداقل برگزاری جلسه 

جلسه پیش دفاع



به ریاست دانشکده ، معاون آموزشای دانشاکده ، معااون   ارسال دعوتنامه 

تاد پژوهشای دانشااکده ، نماینااده  تحصایالت تکمیلاای دانشااکده ،اساا  

شرکت در جلسه دفاعناظرجهت اساتید مشاور و راهنما، اساتید 



دقیقه در 30ارائه پایان نامه توسط دانشجو به مدت حداکثر

جلسه دفاع نهایی



عنوان نمودن موارد اصالحی توساط اسااتید نااظر، اساتاد راهنماا،      

11مارهشفرم استادمشاور، مدیرگروه تحصیالت تکمیلی و ثبت در 



نماره  .ارزشیابی  براساس سطح نمایه مقاله ارائه شده در پایان نامه اسات 

submitissionپژوهشی داخل یا خارج قبال  -برای مجالت علمی

.می باشد18از دفاع اجباری است و حد اکثر نمره



خوطبققصورتجلسه ققرویققتجیالولتکققلی ولنشلهققتوری  قق   ولقق ج 

یجی قروررگت قروم قاتدی ومر قتطو قروم   قرووووو:مکتبوگرر د95/10/15

پ  ققق او  مقققروییقققمول لقققل و شقققر وپ  ققق او  مقققرو قققریالوری  قققست  او

تلوک جیت ستویجیدوحدویکثرولق ولق ج خورعق زوییپ  ق او  مقروق  ق وقبق

ختیردو تروووپسوییورع زورلچ ت رولغللقرو نشقر ویالوی سق خو هتیرقدو

. تر



دادهنمرهذیلشرحبهAcceptanceتأییدگواهییامقالهچاپ
:خواهد

ScopusویاISI:،Medline،Pubmedشدهنمایهمجالتدر

20حد اکثر نمره

.می باشد19در سایر نمایه ها حد اکثر نمره 



:درجه نمره

18/5-20عالی                        

17-18/49بسیارخوب               

15/5-16/99خوب                   

14-15/49قابل قبول               

14غیر قابل قبول         کمتر از 



اد راهنماا ،  تکمیل صورتجلسه دفاع از پایان نامه و درج نمره نهایی با تایید است

وهشای و  پژاساتید مشاور، اساتید ناظر ، نماینده تحصیالت تکمیلای، معااون  

10معاون آموزشی دانشکده درفرم شماره



تایید استاد ناظر و استاد راهنماا در خصاوا اصاالحات   

11فرم شمارهدر جلسه دفاع نهایی پایان نامه



یالت تایید نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما ، مادیر گاروه تحصا   

تکمیلی ، معاون پژوهشی و معاون آموزشی دانشکده



12فرم شمارهتایپ فارسی چکیده پایان نامه در 



13فرم شمارهتایپ انگلیسی چکیده پایان نامه در 



Eprint درسایتنامه انگلیسی پایان و ثبت چکیده  فارسی 

توسط مسوول 14توسط دانشجوو تأیید آن در فرم شماره 

آموزش دانشکده



به 15و14فرم های تکمیل شده و شماره شده ارائه 

کارشناس تحصیالت تکمیلی



کمیلی  تحویل پایان نامه صحافی شده به کارشناس تحصیالت ت

فایل پایان نامه،مسوول   CD-wordدانشکده به همراه

کتابخانه دانشکده ، استادراهنما، استاد مشاور 



از کارشناس تحصیالت تکمیلیدریافت فرم تسویه حساب 

ارائه فرم تسویه حساب تکمیل شده به همراه کارت دانشجویی و 

کپی کارت ملی  به کارشناس تحصیالت تکمیلی



سویه ارائه نامه به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ت
یکی دانشجو به همراه اسکن مدارک به صورت الکترون
و ارسال کارنامه دانشجو به صورت فیزیکی



...................................ل جيخ

ر/44......................./یش ج 

................................پلتسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشكده بهداشت

انتخاب استاد راهنما و ثبت عنوان پایان نامه-1فرم شماره 

بسمه تعالی

................................................سركار خانم/استاد محترم جناب آقای 

با سالم 

........................................................  دانشجوی رشته ...................................................................... احترامًا، اینجانب
تمایل دارم پایان نامه دوره  ..................................به شماره دانشجویی..............................................مقطع 

خواهشمند است در صورت موافقت  . خود را تحت راهنمایی جنابعالی انجام دهم........................................... 
.موضوع و خالصه ای از آن را در پائین مرقوم بفرمائید

آدرس ایمیل و تلفن تماس دانشجو                                                                                        امضاء  
دانشجو

مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت

:



:عنوان و نوع پایان نامه

تجربی    نظری       

بنیادی    کاربردی     

:شرح خالصه پایان نامه

اساتید مشاور/اساتید راهنما                                                   نام و امضاء استاد/نام و امضاء استاد



نام و امضای اعضای گروه

4-

5-

6-

معاون محترم آموزشی دانشكده بهداشت

با سالم

به حضور ارسال  ضمنا پیوست فایل و یک نسخه از طرح تحقیقاتی.احترامًا، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد
.میگردد

نام و امضاء مدیر گروه تحصیالت تكمیلی
دانشکده



تأیید پروپوزال پایان نامه توسط استاد راهنما-2فرم شماره

بسمه تعالی

مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت

.................... ....................................رشته ................................................. خانم / احترامًا، پروپوزال پایان نامه دانشجو آقای
تحت عنوان  ............................................. مقطع 

................................................................................................................................  ..........................

.........................................................................................................................................................................................................
.......................

. می باشداینجانبان جهت برگزاری جلسه تصویب عنوان و موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی/مورد تایید اینجانب

اساتید مشاور                                                            /اساتید راهنما                                                          نام و امضاء استاد/نام و امضاء استاد

تاریخ                                                                                                        تاریخ



بهداشتدانشکده آموزشیمعاون محترم 

.احترامًا به اطالع می رساند، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد

دانشکدهنام و امضاء مدیر گروه تحصیالت تكمیلی 

تاریخ

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشكده بهداشت
. یممعاون آموزشی دانشكده، موارد فوق را تأیید می نما........................................................... احترامًا، اینجانب 

.لذا نسبت به برگزاری جلسه شورای تحصیالت تکمیلی نامبرده اقدام گردد

معاون آموزشی دانشکدهامضاء 

تاریخ





نداردآیا احتیاج به کمیته اخالق پزشکی  دارد

:   اورنام، نام خانوادگی و امضاء اعضای شورا و اساتید راهنما و مش

1-2-

3-4-
5-6-

7-8-



تأیید اصالحات پروپوزال پایان نامه-4فرم شماره
بسمه تعالی

مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت

ضوع پایان  در خصوص ثبت عنوان و مو.......................................... احترامًا به اطالع می رساند، اصالحات پیشنهادی جلسه شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 
مقطع ..........................................................رشته ........................................................ خانم / نامه در پروپوزال دانشجو آقای
.....................................................................................تحت عنوان............................................. 

.  اعمال شده است

اساتیدمشاور  /اساتید راهنما                                                   نام و امضاء استاد/نام و امضاء استاد

تاریخ                                                                                                        تاریخ

دانشکده گردیده  و یک نسخه فایل پاورپوینت تصویب موضوع پایان نامه تحویل کارشناس پژوهش. ثبت پایان نامه در سامانه پژوهش مورد تأیید است
.است

ژوهش دانشکدهنام و امضاء  کارشناس پ

ختاری



بهداشتمعاون محترم آموزشی دانشکده 

.اقدام گرددخواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به صدور ابالغ استاد راهنما و اساتید مشاور.احترامًا به اطالع می رساند، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد

نام و امضاء مدیر تحصیالت تكمیلی دانشکده

تاریخ

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشكده بهداشت

.لذا نسبت به صدور احکام نامبرده اقدام گردد. ، موارد فوق را تأیید می نمایم........................................................... احترامًا، اینجانب 

معاون آموزشی دانشکده امضاء 

تاریخ





:ارزیابی ناظر-ب
:آیا اجرای طرح مطابق جدول زمانبندی پیشرفت كرده است-1
:اكنون چه مقدار ازبودجه طرح هزینه شده است-2
:ارزیابی پیشرفته سه ماهه-3

ضعیفمتوسطخوبعالی
:                                                                         سایر موارد-4

تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء استاد راهنما
استاد ناظر

تاریخ و امضاء معاون پژوهشی 
دانشکده بهداشت



صورتجلسه پیش دفاع در گروه آموزشی-6فرم شماره 
بسمه تعالی

:شماره دانشجویی:نام دانشجو
:  تاریخ:                                    رشته و گرایش

:عنوان پایان نامه

.  وضعیت سمینار دانشجو را در موارد زیر مشخص فرمایید-1
غیرقابل قبولقابل قبولخوببسیار خوب

نوآوری و خالقیت-

:موفقیت در رسیدن به اهداف رساله-

:كیفیت ارائه-



.، یكی از موارد زیر را انتخاب كنید1باتوجه به بند -2
دانشجو می تواند جلسه دفاع از رساله برگزار كند.
الزم است سمینار پیش دفاع تكرار شود.
رساله به اهداف خود نرسیده و باید ادامه یابد.

:  پیشنهادهای اصالحی-3
:  نام و امضاء-4

مدیر گروه  اساتید مشاور/استاداساتید راهنما/استاد



تأییدیه اصالحات انجام شده جلسه پیش دفاع پایان نامه-7فرم شماره 
بسمه تعالی

دانشکده بهداشتتحصیالت تكمیلی مدیر محترم گروه 
شجو  تأیید می نمایم پایان نامه دانبه عنوان استاد راهنما ............................... اینجانب احترامًا، 

ز پایان نامه خود تحت  ا......................... كه در تاریخ .................خانم / آقای 
"  ................................................................................................................................"عنوان

هادی  پیش دفاع نموده است، مورد مطالعه و بررسی كامل قرار گرفته و تمام موارد پیشن
در ضمن تاریخ  .اصالحی مطروحه در جلسه پیش دفاع پایان نامه اعمال گردیده است

.جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه پیشنهاد می گردد................... 
امضاء استاد راهنما

تاریخ       



مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت
انشجو به عنوان استاد راهنما تأیید می نمایم پایان نامه د........................... احترامًا، اینجانب 

از پایان نامه خود تحت ............................ كه در تاریخ .......................... خانم / آقای 
..""............................................................................................................................عنوان

شنهادی پیش دفاع نموده است، مورد مطالعه و بررسی كامل قرار گرفته و تمام موارد پی
اصالحی مطروحه در جلسه پیش دفاع پایا

جهت برگزاری جلسه دفاع از ................... در ضمن تاریخ . ن نامه اعمال گردیده است
.پایان نامه پیشنهاد می گردد

1استاد مشاور 

تاریخ



مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت
نامه به عنوان استاد راهنما تأیید می نمایم پایان................................. احترامًا، اینجانب 

از پایان نامه ...................................... كه در تاریخ .................. خانم / دانشجو آقای 
".......................  ..............................................................................."    خود تحت عنوان

پیش دفاع نموده است، مورد مطالعه و بررسی كامل قرار گرفته و تمام موارد 
در . تپیشنهادی اصالحی مطروحه در جلسه پیش دفاع پایان نامه اعمال گردیده اس

.گرددجهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه پیشنهاد می................... ضمن تاریخ 

2استاد مشاور 

تاریخ



کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت

های خواهشمند است نسبت تحویل فرم. احترامأ مراتب فوق مورد تایید است
.جلسه دفاع نهایی نامبرده اقدام گردد

نام و امضاء معاون 
آموزشی دانشکده





مقاله با موافقت اینجانب برای مجله 
.ارسال شده است 

.  ی باشدپایان نامه به عهده اینجانب م/ مسئولیت محتوای مقاله و مستخرج بودن آن از رساله
میلی نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                            مدیر گروه تحصیالت تک

دانشکده  
امضاء                                                                                                                              

امضاء  
کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت

احترامًا به استحضار می رساند برگزاری جلسه دفاع نهایی از نظر تایید مقاله  
.بالمانع می باشد..................................

معاون پژوهشی دانشکده  
امضاء



آمادگی برگزاری جلسه دفاع-9فرم شماره

بسمه تعالی

استاد راهنمای محترم
مقطع ........................................ دانشجوی رشته ...................................................... احترامًا، اینجانب 

"  موضوع پایان نامه خود را تحت عنوان........................................ 
......................................................................................................................................................................

".....................................................................................
افقت خود را خواهشمند است مراتب مو. به تصویب رسانده و اكنون آماده برگزاری جلسه دفاع نهایی می باشم

.اعالم فرمایید

امضاء دانشجو

تاريخ



مدیر گروه محترم تحصیالت تكمیلی دانشکده
ه را استاد راهنمای دانشجوی فوق الذكر، پایان نام.........................................................احترامًا، اینجانب 

ه دفاع از مطالعه نموده و تأیید می نمایم اصالحات الزم توسط دانشجو انجام شده و برگزاری جلس
منًا ض. می باشد.............................. تاریخ پیشنهادی دفاع نامبرده . نظر اینجانب بالمانع است

کر در همچنین تایید می گردد دانشجوی فوق الذ. هیأت داوران به شرح زیر پیشنهاد می گردد
.جلسات دفاع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مشارکت داشته است

1-
2-

اساتید راهنما/امضاء استاد

تاریخ



مدیر گروه محترم تحصیالت تكمیلی دانشکده

مشاور دانشجوی فوقاستاد.........................................................اینجانب احترامًا، 
رای تایید می نمایم که پایان نامه فوق را مطالعه نموده  و آمادگی خود را ب

.اعالم می نمایم----------------حضور در جلسه دفاع نهایی مورخ 

1امضاء استاد مشاور 

تاریخ 



مدیر گروه محترم تحصیالت 
تكمیلی دانشکده

استاد مشاور .........................................................احترامًا، اینجانب 
آمادگی دانشجوی فوق تایید می نمایم که پایان نامه فوق را مطالعه نموده  و

----------------خود را برای حضور در جلسه دفاع نهایی مورخ 
.اعالم می نمایم

2استاد مشاورامضاء 

تاریخ



آمادگی برگزاری  -9ادامه فرم شماره
جلسه دفاع

مدیر گروه محترم تحصیالت تكمیلی دانشکده
پایان  استاد ناظر دانشجوی فوق تایید  می نمایم  فایل.....................................احترامًا، اینجانب 

□فایل الکترونیک □نامه دانشجوی فوق را بصورت فیزیکی

در خواست نموده و برای حضور در جلسه دفاع نهایی --------------------در تاریخ 
.  اعالم آمادگی می نمایم-----------------مورخ 

(داور)1استاد ناظر امضاء

تاریخ



مدیر گروه محترم تحصیالت تكمیلی دانشکده
استاد ناظر دانشجوی فوق ......................................................... احترامًا، اینجانب 

□ی   تایید می نمایم فایل پایان نامه دانشجوی فوق را بصورت  فیزیک
ه و در خواست نمود-----------------در تاریخ □فایل الکترونیک 

اعالم آمادگی  -------------برای حضور در جلسه دفاع نهایی مورخ 
.می نمایم

(داور)2استاد ناظر امضاء
تاریخ



معاون محترم آموزشی دانشكده بهداشت
وارد  مدیر تحصیالت تكمیلی دانشكده، م........................................................... احترامًا، اینجانب 

ه دفاع اقدام خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به برگزاری جلس. فوق را تأیید می نمایم
سرکار خانم  /ضمنًا جناب آقای.مقتضی انجام گردد

ده  به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی دانشک.................................................................... 
.جهت حضور در جلسه معرفی می گردد

امضاء مدیر گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده  

تاریخ



کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشكده بهداشت
معاون آموزشی  ........................................................... احترامًا، اینجانب 

جلسه  لذا نسبت به برگزاری. دانشكده، موارد فوق را تأیید می نمایم
.دفاع نهایی نامبرده اقدام گردد

امضاء معاون آموزشی دانشکده  

تاریخ



:تذكر

الزم است تسلیم این درخواست به واحد تحصیالت تکمیلی دانشكده  
هفته قبل از تاریخ دفاع باشد و به همراه درخواست، پایان  2حداقل 

.نامه نیز ارائه گردد



صورتجلسه دفاع از پایان نامه-10فرم شماره 
بسمه تعالی

تخصصی با عنوان / جلسه دفاع پایان نامه دانشجویی
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...
دانشجوی ...................................................................... آقای / متعلق به خانم

به  .............................................مقطع ................................................ رشته 
در تاریخ ................................................ جناب آقای / راهنمایی سرکار خانم

...................................................تشكیل شد و با نمره .............................. 
.تمورد تصویب هیئت داوران نامبرده در ذیل قرار گرف............................ و درجه 



:امضاء هیئت داوران

-1اساتید راهنما                     / امضای استاد

2-

:    اساتید مشاور/امضاء استاد

1-

2-

(:  منتخب گروه)امضاء اساتید داور 

1-

-2:                       امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی   

 :

مهر و امضاء معاون پژوهشی دانشکده بهداشت                                             مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده بهداشت







44/28: ....................../شماره

:......................................تاریخ

: .................................پیوست

چكیده پایان نامه-12فرم شماره 

بسمه تعالی

مجله چكیده پایان نامه های ایران

(لطفًا تایپ شود)مركزاطالعات و مدارك علمی ایران              

:نام:                                نام خانوادگی دانشجو

:عنوان پایان نامه

:استاد راهنما

:گرایش:             رشته:                  درجه تحصیلی

(:  دانشگاه)محل تحصیل 

تاریخ فارغ  : دانشكده
:تعداد صفحه:                 التحصیلی



:کد پیگیری بعد از ثبت در سایت مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

(رسید ثبت پایان نامه ضمیمه گردد)

(:فارسی)كلید واژه ها

:انگلیسی)كلید واژه ها

( :صفحه2حداکثر )چکیده 

:مهر ، امضاء استاد راهنما 

تاریخ



چكیده پایان نامه-13فرم شماره: شماره

IN THE NAME OF GOD
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First Name:

Family Name: 

Title of thesis: 
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Degree: 
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Specialized Field of Study:

Place of study (University):

School:

Date of graduation:

Number of Pages:

Key words: 

Abstract: (Max. 2pages)

:مهر ، امضاء استاد راهنما 

تاریخ



تأیید نهایی پایان نامه-14فرم شماره 
بسمه تعالی

مدیر محترم گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده بهداشت
خانم / یاحترامًا به اطالع می رساند، اصالحات پیشنهادی جلسه دفاع نهایی در پایان نامه دانشجو آقا

: تحت عنوان ...........مقطع............... ..........................................رشته ........................................ 
................................................................................................................................ ...............................

امضاء  . اعمال شده است
استاد راهنما

تاریخ  

امضاءکارشناس آموزش.         ثبت گردیده و مورد تأیید استE-printفایل پایان نامه در سامانه
تاریخ 



معاون محترم پژوهشی دانشکده بهداشت

.احترامًا به اطالع می رساند، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد

امضاء مدیر گروه تحصیالت تكمیلی دانشکده 

تاریخ

معاونت محترم آموزشی دانشکده بهداشت

.احترامًا به اطالع می رساند، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد

امضاء معاون پژوهشی دانشکده                  

تاریخ



اشتکارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده بهد

احترامًا به اطالع می رساند، موارد فوق مورد تأیید اینجانب می باشد

امضاء معاون آموزشی 
دانشکده                  

تاریخ



فرم تحویل پایان نامه-15فرم شماره 

دهد و  دانشجویان موظفند پس از دفاع، اصالحات الزم را تحت نظر استاد راهنما و استادان مشاور انجام
.نسخه های مورد نیاز را پس از امضای ذكر شده حداكثر ظرف مدت دو هفته تحویل نمایند

/  یك نسخه از پایان نامه و لوح فشرده آن متعلق به خانم 
رشته دانش آموخته....................................................................آقای

به شماره دانشجویی .............................................. مقطع ................................................................ 
نامه خود تحت عنوان از پایان.................................. كه در تاریخ................................................. 

............................................................................................................................"..................................
. دفاع نموده است، دریافت شد ........................................................................."

امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشكده بهداشت      

تاریخ





/  یك نسخه از پایان نامه و لوح فشرده آن متعلق به خانم 
................................................................  رشته دانش آموخته....................................................................آقای

كه در ................................................. به شماره دانشجویی .............................................. مقطع 
نامه خود تحت عنوان  از پایان.................................. تاریخ

............................................................................................................................"..................................................
.  دفاع نموده است، دریافت شد ........................................................."

مهر و امضاء كتابخانه دانشكده بهداشت

تاریخ

/  یك نسخه از پایان نامه و لوح فشرده آن متعلق به خانم 
................................................................  رشته دانش آموخته....................................................................آقای

كه در ................................................. به شماره دانشجویی .............................................. مقطع 
نامه خود تحت عنوان  از پایان.................................. تاریخ

............................................................................................................................"................................................
.  دفاع نموده است، دریافت شد ..........................................................."

امضاء استاد راهنما

تاریخ



رشته دانش آموخته....................................................................آقای/ یك نسخه از پایان نامه و لوح فشرده آن متعلق به خانم 
به شماره دانشجویی .............................................. مقطع ................................................................ 

نامه خود تحت عنوان از پایان.................................. كه در تاریخ................................................. 
............................................................................................................................"............................................................................

.  دفاع نموده است، دریافت شد ..............................."

امضاء استاد مشاور

تاریخ

امضاء کارشناس پژوهش.    یک نسخه فایل پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه تحویل کارشناس پژوهش گردید

مسئول محترم اداره آموزش دانشکده بهداشت

.احترامًا، به استحضار می رساند فارغ التحصیلی نامبرده بالمانع می باشد

امضاء 
معاون آموزشی دانشکده

تاریخ



متعصو  یلد


