بسمه تعالي

داًؾگبُ علَم پشؽكي
خذهبت بْذاؽتي – درهبًي تْزاى
پزديظ بيي الولل  ،داًؾكذُ پشؽكي

هزاحل پظ اس ثبت هَضَع پبيبى ًبهِ تب دفبع
 -1اجزاي پضٍّؼ(هٌطبك بب پزٍپَسال تأييذ ؽذُ ًْبيي)


 -2تْيِ ٍتكويل فزم گشارػ پيؾزفت پبيبى ًبهِ ( )2ٍ 1درجْت تبييذ پيگيزي هذاٍم اهَر پبيبى ًبهِ


 -3ارايِ گشارػ پيؾزفت پبيبى ًبهِ ( )2ٍ 1در رٍس دفبع اس پبيبى ًبهِ بِ هغئَليي هزبَطِ


 -4تذٍيي پبيبى ًبهِ بزاعبط الگَي هَجَد(راٌّوبي تذٍيي ) در عبيت )بب آدرط هزبَطِ)


 -5هطببمت پبيبى ًبهِ ٍ پزٍپَسال اس لحبظ علوي ٍ هتذٍلَصي تَعط هتَلَصيغت هزبَطِ ٍتبييذ ًْبيي تَعط اعبتيذ راٌّوب ،
هؾبٍر ٍ هعبٍى پضٍّؾي گزٍُ


 -6اخذ فزم ؽوبرُ ( )2اس حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي /عبيت داًؾكذُ)بب آدرط هزبَطِ)


 -7تعييي اعبتيذ داٍرجلغِ دفبع پبيب ى ًبهِ تَعط هعبٍى پضٍّؾي گزٍُ


 -8ارايِ پبيبى ًبهِ ٍ كپي پزٍپَسال بِ اعتبد راٌّوب ،هؾبٍر ٍ داٍراى جلغِ دفبع پبيبى ًبهِ (حذالل ّ 2فتِ لبل اس دفبع)



ّ -9وبٌّگي بب اعضبي ّيأت داٍراى (اعبتيذ راٌّوب ،هؾبٍرٍ داٍراى دفبع ًْبيي پبيبى ًبهِ) بزاي تعييي ٍلت (سهبى ٍهكبى) دفبع


 -10اخذ فزم ؽوبُ ( )2اس حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي /لببل اخذ اس عبيت داًؾكذُ

 - 11اخذ فزم ًوزُ( )4ٍ3بِ ّوزاُ تبييذيِ ًْبيي فمط اس حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي


 -12بزگشاري جلغِ دفبع بب رعبيت هَارد فَق الذكز


 -13تكويل فزهْب ي جلغِ دفبع تَعط ّيبت داٍراى ٍ هعبٍى پضٍّؾي گزٍُ



يبدآٍري هْن:
چٌبًچِ ًوزُ لحبظ ؽذُ اس  18ببالتز هي ببؽذ در سهبى تحَيل ًوزُ بِ ايي حَسُ الشاهي اعت كِ اكغپت همبلِ ٍيب همبلِ چبپ ؽذُ
ضويوِ گزدد.


 -14تحَيل فزم ًوزُ ٍ 4ٍ3تبييذيِ ًْبيي اؽبرُ ؽذُ در بٌذ ؽوبرُ(  )9بِ حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي

 -15ارايِ دٍ جلذ پبيبى ًبهِ صحبفي ؽذُ بب تَجِ بِ تذكزات هٌذرج در تَصيِ ّبيي بزاي تكويل پبيبى ًبهِ ّبي صحبفي ؽذُ بِ
ّوزاُ دًٍغخِ  CDدر هحيط  WORD 2003 , PDFبِ حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي

 -16اخذ تبييذيِ در حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي بزاي پبيبى ًبهِ ّبي صحبفي ؽذُ آهبدُ تحَيل بِ كتببخبًِ

 -17تحَيل پبيبى ًبهِ تبييذ ؽذُ در حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي بِ كتببخبًِ داًؾكذُ پشؽكي ٍكتببخبًِ هزكشي



 -18ارعبل فزم ًوزُ بِ آهَسػ تَعط حَسُ هعبًٍت پضٍّؾي

تذكرات مهم
- 1حذاقل سهاى هجاس بيي ثبت پزٍپَسال ٍ دفاع اس پاياى ًاهِ بزاي دكتزاي عوَهي 6هاُ ٍبزاي دٍرُ ّاي
تخصصي يكسال توام هي باشذ.
- 2فزم هجَس بزگشاري جلسِ دفاع(فزم شوارُ )2بايذ بِ هْز ٍ اهضاي اساتيذراٌّوا ،هشاٍر ،داٍراى
جلسِ دفاعيِ ،هشاٍرهتذٍلَصي ٍ هعاٍى پضٍّشي گزٍُ هزبَطِ بزسذ.
- 3داًشجَياى دٍرُ دكتزاي عوَهي بايذ قبل اس ارايِ پاياى ًاهِ بِ حَسٓ هعاًٍت پضٍّشي ،تأييذ ادارُ
آهَسش را در كادر هزبَطِ در فزم شوارُ ( )2راجع بِ بال هاًع بَدى دفاع را ًيش اخذ ًوايٌذ.
- 4داًشجَياى فقط در  6هاِّ آخز دٍرُ تحصيلي هجاس بِ دفاع اس پاياى ًاهِ ّستٌذ.
- 5كپي فزم شوارُ ( )4بايذ در اًتْاي پاياى ًاهِ صحافي شَد
- 6پاياى ًاهِ صحافي شذُ بايذ داراي اصل اهضاي اساتيذ راٌّوا ،هشاٍر ٍ هعاٍى پضٍّشي گزٍُ رسيذُ
باشذ(.عالٍُ بز كپي فزم شوارُ ( )4كِ در اًتْاي آى هَجَد است.
 .- 7دستياراى تخصصي ٍ فَق تخصصي بايذ هقالِ اي اس هتي پاياى ًاهِ بزاساط الگَي پيشٌْادي هجلِ
فارسي داًشكذُ پششكي يا  Acta Medica Iranicaتْيِ ًوَدُ عليزغن ايٌكِ هقالِ چاپ شذُ باشذ يا
ًشذُ باشذ .در اًتْاي پاياى ًاهِ صحافي ًوايٌذ.
ٍ- 8جَد چكيذُ اًگليسي در اًتْاي پاياى ًاهِ صحافي شذُ (قبل اس فزم ًوزُ) قبل اس هقالِ كِ فقط بزاي
دستياراى تعييي شذُ است بزاي كليِ هقاطع الشاهي است
 .- 9سركَب ًوَدى رشتِ ٍهقطع تحصيلي رٍي جلذ بزاي پاياى ًاهِ ّاي دستياري تخصصي ٍ فَق
تخصصي الشاهي است.
 - 11داًشجَياى دٍرُ دكتزاي عوَهي هلشم بِ سركَب ًوَدى شوارُ ثبت پزٍپَسال پاياى ًاهِ رٍي
جلذ هي باشٌذ.
 - 11ارائِ دٍجلذ پاياى ًاهِ صحافي شذُ با رعايت شزايط فَق بِ ّوزاُ دًٍسخِ  CDدر هحيط
ٍ WORD 2003فايل  PDFجْت تاييذحَسُ هعاًٍت پضٍّشي ٍتحَيل آى بِ كتابخاًِ پششكي
ٍكتابخاًِ هزكشي جْت فارغ التحصيلي الشاهي هي باشذ.

