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 جناب آقای/ سرکار خانم دکتر -تصویب نهایي عنوان پایان نامه تخصصي

 جناب آقای دکتر/ سرکار خانم دکتر

 عضو محترم هیئت علمي گروه ...........

 

 با سالم و احترام:

رکار، تحت عنوان : طرح پژوهشی پایان نامه ای جناب آقای دکتر/ سرکار خانم دکتر......................... به سرپرستی جنابعالی/ س

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

و به  دمعاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و با شماره ثبت............... مورخ.................... در دانشکده به ثبت رسیدر 

در سطح  طرح پژوهشی و نحوه پرداخت آن و همچنین رعایت مقررات اخالق در پژوهش . مسائل مالیمعاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردید

کمیته اخالق دانشگاه با هماهنگی و پیگیری مجری با معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد. لذا پیشنهاد می گردد مجری محترم قبل از آغاز 

برای جلوگیری از هر گونه تأخیر و اتالف وقت توجه  طرح از تصویب بودجه موردنظر و جواب نهایی کمیته اخالق اطمینان حاصل نماید.

 ی به نکات زیر ضروری است:جنابعال

همراه نمره محرمانه استاد راهنما و استاد خود را به  نشده پایان نامه صحافیاتمام دوران تحصیل، ماه قبل از  6دستیاران محترم موظفند 

 براساس تاریخ تحویل و به نوبت در کمیته ارزشیابی پایان نامه، بررسی شوند.دانشکده تحویل دهند تا مشاور به 

 قابل ذکر است که براساس آیین نامه ، زمان فارغ التحصیلی دانشجویان، زمان تصویب پایان نامه خواهد بود.

و از طرفی با توجه به اینکه در چندسال اخیر، شرط ورود به دوره  )به شرط پایان یافتن بخش های بالینی و تکمیل بودن واحدهای درسی(

از پایان شهریورماه است و با توجه به تراکم پایان نامه های تحویلی در ماه های آخر تحصیل و  دستیاری در آن سال، فارغ التحصیلی قبل

ماه قبل به دانشکده تحویل داده  4لزوم کافی بودن زمان بررسی پایان نامه ها در کمیته ارزشیابی، بایستی پایان نامه آماده و صحافی شده از 

 هد داد که انتخاب و تقدیر از پایان نامه های ممتاز را در موقع مناسب انجام دهد.شود. ضمناً این کار به دانشکده فرصت خوا

 تذکر:

اساس استاد راهنمای محترم لطفاً در زمان بندی انجام مراحل مختلف پایان نامه به گونه ای سرپرستی و نظارت نمایید که پایان نامه دقیقاً بر

قرر به اتمام برسد تا در انتهای زمان نیاز به تقلیل موارد مورد بررسی یا تغییر عنوان پایان نامه فرم اولیه پایان نامه انجام گیرد و در زمان م

 نباشد.

 


