فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع
خواهشمند است موارد ذیل به دقت و به ترتیب تکمیل و مهر و امضاء گردد .الزم به ذکر است که اساتید راهنما و مشاور پایان نامه بر اساس آخرین فرم ضمیمه ارسالی اعمال
خواهد شد.

 -1با احترام به استحضار میرساند اینجانب ............................دانشجوی مقطع ................رشته ......................به شماره دانشججوی .....................بجا عنجوا
.................................................................................................................................................................................................................................آمجججججاده
دفاع از پایا نامه بوده و متن پایا نامه و پیش نویس  /پذیرش مقاله به پیوست تقدیم میگردد.
استاد راهنمای اول و دوم .................................................:تایید اساتید مشاور ................................................................:مدیر گروه...........................................:
 -2معاو محترم پژوهش دانشکده پزشک
بدینوسیله گواه م شود برگزاری جلسه دفاع از پایا نامه دانشجوی فوق الذکر ؛ با توجه به ارائه مقاله از نظر معاونت آموزش تخصص بالمانع است و
نمره مقاله ایشا  .............م باشد.
مهر و امضای رئیس معاونت آموزش تخصص
 -3بدینوسیله گواه م شود برگزاری جلسه دفاع از پایا نامه مذکور از نظر اداره آموزش بالمانع است.
(این قسمت مخصوص دانشجویا تخصص و فوق تخصص م باشد و تکمیل آ توسط دانشجویا پزشک عموم ضروری نیست).

مهر و امضای رئیس اداره آموزش
 -4منابع پایا نامه مذکور به تعداد...............توسط کتابخانه دانشکده پزشک بررس شد که مطابق با سبك ونکوور و عاری از خطاهای رفرنس نویس
م باشد.
مهر و امضای کتابخانه دانشکده پزشک
 -5پایا نامه مذکور با شماره پایا نامه  ......................در تاریخ  .................................در شورای پژوهش دانشکده پزشک  ،مورد تصویب قرار گرفته
است و تعیین زما  ،مکا  ،اساتید مدعو و داور ساختار دفاع از نظر این معاونت پژوهش دانشکده پزشک بالمانع است.
مهر و امضای مسئول واحد پژوهش پایا نامه
 -6معاو محترم پژوهش دانشکده پزشک
با احترام به استحضار میرساند زما و مکا دفاع از پایا نامه مذکور که مربوط به گروه  ............................در ساعت  ..........روز  ................مورخ
 ................................در محل تعیین شده( ).......................................................و با حضور داور ساختار  .......................................................و دو داور علم
 ............................................ -2 ........................................... -1به عنوا استاد مدعو و مدیر گروه شرکت خواهند کرد که در صورت عدم حضور مدیر
گروه با حضور نماینده ایشا □( ..............................................مسئول کمیته پژوهش گروه □ ،رئیس بخش )....................................... □ ،برگزار خواهد شد.

*مدیر گروه/معاو آموزش -پژوهش بیمارستا  /رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالین
* در صورت که دفاع در دانشکده پزشک برگزار م گردد این قسمت توسط مدیر محترم گروه مربوطه تکمیل و امضاء گردد.

 -7زما و مکا جلسه دفاع تعیین شده ثبت سیستم گردید و برگزاری جلسه دفاع پایا نامه در تاریخ مذکور از نظر این معاونت پژوهش دانشکده
پزشک بالمانع است.
مهر و امضای مسئول واحد پژوهش پایا نامه

