
 بسمه تعالي                                                                                 
 داوشگاه علوم پزشكي                

 و خدمات بهداشتي درماوي تهران

 داوشكده پزشكي بيه المللرديس پ 
             

 روند ثبت موضوع پايان نامه                                                                                                                                 

 اوتخاب مًضًع

 
 (پزيپًسال)طزح پيشىُادي پايان وامٍ ثثت اخذ فزم 

 (فزمُا/معايوت پضيَشي/ پضيَش              ac.ir/ .tums .http://gsia معايوت تيه الملل عايت اس) 

 
 تا كمك اعتاد راَىما ي مشاير تز اعاط الگًي پيشىُادي ( پزيپًسال پايان وامٍ) فزم پيش وًيظ طزح پضيَشيتذييه 

 
 تٍ شًراي پضيَشي گزيٌ آمًسشي مزتًطٍ (  پزيپًسال پايان وامٍ)ارايٍ طزح پيشىُادي 

 
 اوجام اصالحات پيشىُادي ي كغة تاييذ وُايي ، ي در صًرت وياس تٍ اصالح(  پزيپًسال پايان وامٍ)طزح پيشىُادي   يجٍ تزرعياخذ وت

   اس شًراي پضيَشي گزيٌ متذيلًصيي علمي  

 

 دايران تعييه شذٌ/تكميل فزم دايري پزيپًسال تًعط داير

 

 ثثت پزيپًسال در عاماوٍ پضيَشيار
 

 ال اس عاماوٍ پضيَشيارپزيىت پزيپًس

 
 پايان وامٍ  پزيپًسال   فزم دايري ي  در گزيٌ شذٌ تاييذ فزم ثثت  تٍ َمزاٌ  پزيىت شذٌ اس عاماوٍ پشيَشيار وُاييسال  اس پزيپً وغخٍارايٍ يك 

 جُت ثثت قطعي در معايوت پضيَشي  امًر پايان وامٍ َا –تٍ حًسٌ معايوت پضيَشي 

 
 تًجٍ تٍ فاصلٍ سماوي تيه ثثت پزيپًسال يدفاع اس پايان وامٍ ي آمادٌ دفاع 

 تذكزات مهم
 

 

 .ثبت پريپًزال براي داوطجًيان مقطع دكتراي عمًمي قبل از امتحان كاريرزي  اجباري است -1

 .است ياجبار 2ب1ٍياز امتحان ارتقا َاي تخصصي سٍ سالٍ قبل رضتٍ ثبت پريپًزال براي دستياران       

 .است اجباري 3ب2ٍيارتقا بيطتر قبل ازامتحاني  چُارسالٍ تخصصي َاي رضتٍ دستياران ثبت پريپًزال براي      

 .است  اجباري در ضص ماٍَ ايل ديرٌ تحصيلي  تخصصيفًق   َاي رضتٍ دستياران ثبت پريپًزال براي      

معياين    ياعضاي ضًراي پصيَطيي   متًديلًشيست مربًطٍ ، ، مطاير،راَىما يذتاسا/ استادبٍ مُر ي امضاي  مي بايستيپريپًزال فرم   -2 

 .برسذمربًطٍ  پصيَطي گريٌ 

  .فرم دايري پريپًزال پايان وامٍ كٍ تًسط دايري تاييذ يمُر يامضاء ضذٌ است -3

 َطيييتًصيييٍ مييي ضييًد داوطييجًيان ي دسييتياران قبييل از تييذييه پريپييًزال بييا مراجعييٍ بييٍ  ييًزٌ معايوييت پصي       -4

 .از تكراري وبًدن مًضًع ي خالي بًدن ظرفيت پايان وامٍ َاي استاد راَىما اطميىان  اصل ومايىذ (پايان وامٍ  امًر)      

 3ي2َىگام ثبت وام ترم                                    بار ( 2)                                   دكتراي عمًمي      تُيٍ گسارش ادياري-5

 3بٍ  2قبل از امتحان ارتقاء                                     (بار 1)      سالٍ  3دكتراي تخصصي رضتٍ َاي    تُيٍ گسارش ادياري  -6

  3بٍ 3امتحان ارتقاء قبل از                                (    بار  1 )   سالٍ 5ي4دكتراي تخصصي رضتٍ َاي    تُيٍ گسارش ادياري -7
  

 


