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 دانشگاه  پژوهشيمعاونت محترم ( 1)

. .....................دشت  ....................... ب  شماده دانشجويي .. .Ph.D/  ادشد دانشجوی کادشناسي ادشد ......  ........................ خانم / آقای  بدينوسيله  االمم مي دادد پايا  نام  

 .............................................................................................................................................................................................................................:  تحت النوا / دوزان    خودگردا  سيپرد واحد

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

    .لدفرمائاقدامات الزم دا مبذول  خواهشمند است ،آماده دفاع مي باشد ،ب  تصويب دسلده است دانشگاه شودای پژوهشيدد  .... / .... / ......    تاديخ ک  دد

 استاد داهنما         امضاء                                                                                                                                                                              
 

، لذا برگزادی جهس  دفاع ب  اتمام دسيانده کهل  ددوس خود دا با موفقلت / دوزان   خودگردا  سيپرد واحد دانشيجوی خانم / آقای  .........................................  دانشيجو  ( 2)

 شکيلراپزدانشکده پ کادشناس تحصلمت تکملهي                                            نهايي از پايا  نام ، از نظر آموزش مطابق با آئلن نام  و بخشنام  های آموزشي بممانع مي باشد.   

 

حداکثر تا يکسييال پس از تاديخ  ....................................متعهد مي شييوم مقال  مسييتخر  از پايا  نام  دا  دد  ................. .............................خانم / آقای  دکتر   اينجانب(  3)

                                                                                امضاء استاد داهنما                                                                                                                                                                        دفاع نهايي از پايا  نام  ب  چاپ برسانم.   
 

       ......  ................................ .....   مقال  دد( بدينوسله  تصويب پروپوزال پايا  نام  فوق دد شودای پژوهشي دانشگاه  دد تاديخ    ....  / .... / ......   با شرط چاپ يا قبولي  .4)

 پژوهشي دانشگاهامود  مسئول امضاء کادشناس                                                                                         حداکثر تا يکسال پس از تاديخ دفاع نهايي  تايلد مي گردد.

 

 پژوهشلاد تايلد مي گردد.دد سامان   (pdf ,word) بدينوسله  ادسال پايا  نام  (5)
 )ستاد دانشگاه( کادشناس سامان  پژوهشلاد                                                                                                                                                                                                  

 
 دد مجمت : نام  ا يپا از مستخر  مقال (  6)

 □مودد تائلد است   Scopusو   ISI : WOS   ،Medline  ،Pub medدد مجمت نماي  شده دد  نام  ا يپا از مستخر  مقال الف( چاپ / پذيرش       
 □دد مجمت الهمي پژوهشي معتبر )ب  غلر از موادد بند الف( مودد تائلد است.  نام  ا يپا از مستخر  مقال ب(  چاپ / پذيرش       
           □( برای مجمت الهمي پژوهشي داخل يا خاد  مودد تائلد است.  Submission ( ادسال مقال  )       

                             
 

 يپلراپزشکدانشکده  پژوهشيمعاونت                                                      دانشگاه و ادزشلابي  مسئول االتبادبخشي امضاء کادشناس                                                        
 

 تاديخ  .... / .... / ......  داس سيياالت : ....................................  برگزاد  / آقای ...........................................  دد( احتراما با توج  ب  اينک  جهسيي  دفاالل  نهايي پايا  نام  خانم 7)

جهت حضود دد جهس  فوق الذکر  االمم مي گردد. با النايت ب  انتخاب جنابعالي ب  النوا  اسيتاد داود / اسيتاد مشاود خواهشمند است ک  دد رودت امکا  آمادگي خود دا   

 پزشکيپلرا کادشناس پژوهشي دانشکده                                                                                                                                                                                         فرمائلد.  

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم ........................................          نام و نام خانوادگي داود پلشنهادی مدير گروه    -1

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم ...................................................................                  نام و نام خانوادگي استاد داود   -2

 امضاء خ  از پايا  نام  دا دديافت نمودميک نس ...................................................................                  نام و نام خانوادگي استاد داود   -3

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم .................................................نام و نام خانوادگي استاد داهنما   -4

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم ................................................نام و نام خانوادگي  استاد داهنما   -5

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم .................................................نام و نام خانوادگي استاد مشاود  -6

 امضاء يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم ................................................نام و نام خانوادگي  استاد مشاود  -7

 ءامضا يک نسخ  از پايا  نام  دا دديافت نمودم ...............................................نام و نام خانوادگي دئلس جهس   -8

 

 
 

 بممانع مي باشد.  مرکز آموزشي ددماني / دانشکده  .............................................  ......................................      / سالنکمس (  برگزادی دفاالل  فوق دد  8)

  / دانشکده امضاء کادشناس مرکز آموزشي ددماني      

  
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي

 دانشكده پیراپزشكي

 دانشكده پزشكي  
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