
 پزشکی عمومینامه فرآیند ثبت پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهآیینانتخاب استاد راهنما بر اساس 

 رسامانه پژوهشیااز طریق عمومی(  )پزشکی دانشجوتدوین و ثبت پروپوزال )طرح پیشنهادی( توسط 

 پرینت پژوهشیار به شورای پژوهشی گروه آموزشی مربوطهارائه 

در پروپوزال بررسی 

 گروه آموزشی

 تایید

 دفاع از پروپوزالو  فرم داوریتکمیل اطالعات و مهر و امضای 

( به همراه مقاله استاد راهنماو صفحه اول  دفاع از پروپوزال، فرم فرم داوری پروپوزالبارگذاری اسکن ضمائم )

 و ارسال به کارتابل استاد راهنمای اولپروپوزال 

 توسط استاد راهنما به کارتابل کارشناس )راهبر( دانشکده پزشکی **تایید و ارسال پروپوزال

 860-33286688کار تماس با کارشناس مربوطه جهت شروع گردش

در پروپوزال بررسی 

 کمیته اخالق

 عدم تایید
 رد پروپوزال

های پژوهشیاخذ کد اخالق و مجوز شروع فعالیت  

 اصالحات

 رد اصالحات

 نامه یادآوری راهبر، پروپوزال بایگانی خواهد شد. 8در صورت نقص سامانه پژوهشیار و عدم پاسخگویی مجری به **

https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/RE.advisor%20Internship.pdf
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https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/defa%20az%20poroposal.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/defa%20az%20poroposal.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/RE.advisor%20Internship.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/RE.advisor%20Internship.pdf


 پزشکی عمومینامه پایان دفاع تا تحویلفرآیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهراهنمای تدوین پایاننامه )منطبق با پروپوزال تایید شده( بر اساس شروع نگارش پایان

دستورالعمل گزارش پیشرفت بر اساس  (6و 0) نامهفرم گزارش پیشرفت پایانتهیه و تکمیل 

 نامهپایان

نامه با پروپوزال به لحاظ علمی و متدولوژی توسط اساتید و تعیین تایید نهایی و مطابقت پایان

 اساتید داور و زمان و مکان دفاع توسط معاون پژوهشی گروه

 

 به هیات داوران )اساتید راهنما، مشاور، داور و غیره( دعوتنامهنامه و ارائه نسخه نهایی پایان

و تحویل آن به کارشناس )راهبر(  نامهمجوز دفاع از پایاندریافت و تکمیل اطالعات و مهر 

 ساعت اداری قبل از دفاع( 84)دانشکده پزشکی 

کارشناس )راهبر( دانشکده  ( از8( و فرم نمره )فرم 4نامه )فرم دریافت صورتجلسه دفاع از پایان

 پزشکی

9) 

 برگزاری جلسه دفاع با حضور نماینده دانشکده پزشکی

( تکمیل شده به کارشناس 8( و فرم نمره )فرم 4نامه )فرم تحویل صورتجلسه دفاع از پایان

 پس از دفاع)راهبر( دانشکده پزشکی 

 

 التحصیلیجهت شروع امور فارغاعالم نمره به معاونت آموزشی پزشکی عمومی 

ای راهنماهدی( مطابق با به همراه فایل الکترونیکی )سی نامه صحافی شدهپایانتهیه یک جلد 

 دی()سی نامهتهیه فایل الکترونیک پایانو  نامهتدوین پایان

توسط استاد راهنما و کارشناس )راهبر( دانشکده پزشکی جهت  فرم تایید صحافیمهر و پاراف 

 تسویه حساب و تحویل به کتابخانه مرکزی

https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/gozaresh%20pishraft.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/IN.%20gozaresh%20pishraft.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/IN.%20gozaresh%20pishraft.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/IN.%20gozaresh%20pishraft.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/IN.%20gozaresh%20pishraft.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/IN.%20gozaresh%20pishraft.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/davatname%20davaran.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/davatname%20davaran.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2023/Feb/20/mojavez%20defa%20omoomi%20New.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Nov/20/IN.%20binding.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/24/guid%20thesis.pdf
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/taeed%20sahafi.docx
https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/taeed%20sahafi.docx


 معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

 پزشکی عمومی تذکرات مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 اصلح اطمینان موضوع نبودن تکراری از پژوهشیار سامانه به مراجعه با پروپوزال تدوین از قبل دانشجویان شود می توصیه 

 .نمایند

 است اجباری  کارورزی امتحان از قبل عمومی دکترای مقطع دانشجویان برای پروپوزال ثبت. 

 هشیپژو شورای اعضای مربوطه، متدولوژیست مشاور، راهنما، اساتید/ استاد امضای و مهر به باید پروپوزال دفاع صورتجلسه 

 .شود آپلود پژوهشیار ضمائم قسمت در آن اسکن و رسیده مربوطه گروه پژوهشی معاون و

 است شده امضا و مهر و تایید داوری توسط که نامهپایان پروپوزال داوری فرم. 

 پروپوزال

 است. شده اخالق کمیته در پروپوزال تایید بعد از گزارش اولین ارائه زمان   

 از زمان تایید پروپوزال تا قبل از دفاع                                (   بار 6) عمومی دکترای ادواری گزارش تهیه 

 (نمره نیم کدام هر)  نمره اخذ جهت نامهپایان از دفاع روز در نامهپایان پیشرفت گزارش داشتن همراه به 
 گزارش پیشرفت

 کد اخذ از بعد ثبت تاریخ) باشدمی ماه 2عمومی دکترای برای نامهپایان از دفاع و پروپوزال ثبت بین مجاز زمان حداقل 

 (.شودمی حساب اخالق

 معاون و متدولوژی مشاور دفاعیه، جلسه داوران مشاور، اساتیدراهنما، امضای و مهر به باید دفاع جلسه برگزاری مجوز فرم 

 .برسد مربوطه گروه پژوهشی

 هستند نامهپایان از دفاع به مجاز تحصیلی دوره آخر ماهه 2 در فقط دانشجویان. 

 دفاع

 پذیر است .پس از ثبت امکانسه تا شش ماه  یا جابجایی اساتید راهنما و مشاور تغییر یا حذف پروپوزال و

 ،شودت بررسی  به این معاونت ارسال میبه پیوست نامه مدیر گروه مربوطه جه تکمیل و تاییدپس از  فرم تغییر یا حذف پروپوزال

در صورت حذف و اضافه نمودن اساتید ) شودی جایگزینی پروپوزال جدید باز میدر صورت تایید ویرایش محیط پژوهشیار برا

 (.راهنما و مشاور، درخواست با مهر و امضاء اساتید پیوست نامه باشد

https://fmd.iums.ac.ir/uploads/29/2022/Jul/23/taqir%20ya%20hazf%20onvan%20proposal.docx

