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 نامه ابالغیه نماینده معاونت پژوهشي دانشكده جهت دفاع پایان نامه )دستیاری/ دانشجویي(
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 سرکار خانم دکتر/ جناب آقای دکتر.................................. عضو محترم هیئت علمی گروه ...........................
 

 با سالم و احترام
دانشجو/ ضمن ارسال یک نسخه پایان نامه صحافی نشده و یک نسخه پروپوزال تصویب شده جناب آقای/ سرکار خانم )دکتر( ................. 

 . ............................................................................................دستیار گروه آموزشی ................................ تحت عنوان .........................................
............................................................................................................................................................................................................................ ... 

........................... خواهشمند است به عنوان نماینده این معاونت در با کد پژوهشیاری .................. به راهنمایی ........................ و مشاوره 
......................... ساعت ........................... در محل ......................................... برگزار خواهد شد،  جلسه دفاع که در روز ....................... مورخ

 ید.شرکت فرمای

صورت جلسه دفاع از پایان نامه و گزارش نماینده معاونت پژوهشی »( با عنوان D6فرم های پیوست )فرم   ضمناً

تحت نظر جنابعالی/  «تأیید پایان نامه»( با عنوان D7و )فرم  «فرم ارزشیابی پایان نامه»( با عنوان D5و )فرم  «دانشکده

 اء می گردد.سرکار تکمیل و توسط اساتید محترم مهر و امض
و پس مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در پایان جلسه دفاع، کلیه مستندات تکمیل شده توسط نماینده محترم دانشکده در اسرع وقت 

 از انجام اصالحات احتمالی مورد نیاز و تأیید آنها توسط جنابعالی/ سرکار به این معاونت ارسال گردد.
 

قبل از تاریخ  حداقل یک هفته* در صورتی که نماینده معاونت پژوهشی قادر به شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه نباشند، می بایست 
 دفاع، جهت تعیین جایگزین، مورد را به معاونت پژوهشی دانشکده اطالع دهند.

متحان پره بورد دستیاران محترم، انجام مراحل داوری و * یادآوری می گردد اعالم نمره دانشجویان محترم پزشکی و شرط شرکت در ا
 دفاع از پایان نامه می باشد.

 شرح وظایف نماینده پژوهشی دانشکده در جلسه دفاع از پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

 بررسی پایان نامه و مطابقت با پروپوزال تصویب شده قبل از جلسه دفاع -1

 به موقع و برگزاری صحیح جلسه دفاعارت بر اعالم عمومی زمان دفاع و شروع حضور به موقع و فعال در جلسه و نظ -2

نظارت بر حضور اساتید راهنما/ مشاور، داوران و معاون پژوهشی گروه در جلسه دفاع بر اساس دستورالعمل مربوطه )حضور کلیه  -3
 نفر از داوران در جلسه دفاع الزامی است(. 2اساتید راهنما و مشاور و حداقل 

و نظارت بر تکمیل صحیح فرم های ارزشیابی پایان نامه توسط اساتید راهنما/مشاور،  (D5)میل فرم ارزشیابی پایان نامه تک -4
 داوران و معاون پژوهشی گروه )هر کدام به صورت جداگانه(

 و نظارت بر تأیید فرم توسط داوران  و معاون پژوهشی گروه (D7)تأیید فرم تأییدیه پایان نا مه  -5

 راهنما/ مشاور، داوران ومعاون پژوهشی گروه( و نظارت بر تأیید فرم توسط سایر اعضا )اساتید (D6)فرم صورتجلسه دفاع  تأیید -6

و  (D7)و فرم تأیید پایان نامه  (D6)، فرم صورتجلسه دفاع (D5)جمع آوری فرم های تکمیل شده ارزشیابی پایان نامه  -7
 ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به صورت محرمانه.
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