
"مرحله اول"

                                            

"مرحله دوم "

"مرحله دوم "

انتخاب موضوع و 
استاد راهنما

-مشورت با استادان
-انتخاب استاد راهنما

-انتخاب موضوع پایان نامه 
-تکمیل فرم جستجوی عنوان پایان نامه 

-ارائه فرم به دفتر پژوهشی جهت بررسی تکراری 
نبودن موضوع و پر نبودن ظرفیت استاد راهنما 

- تکراری بودن موضوع
-  تکمیل بودن ظرفیت استاد 

راهنما

انجام اصالحات

ثبت عنوان پایان نامه

بله

خیر

**مراحل طرح و تصویب پروپوزال پایان نامه و دفاع مقطع تحصیلی دکترای پزشکی دانشکده پزشکی جهرم**(فرایند عمومی)

خدیجه عبداللهی فرد

کارشناس امور پژوهشی

شماره داخلی        ۲۱۹
شماره مستقیم   ۵۴۳۳۶۰۸۵



"مرحله دوم"

ارائه پروپوزال پایان 
نامه جهت تصویب 

-ارسال پروپوزال به سامانه پژوهان
-بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

-انجام اصالحات الزم در صورت نیاز
 

تصویب 
و ارسال به کمیته 

اخالق

بازگشت به 
مرحله اول

- صدور ابالغ پایان نامه 
- انجام دادن پایان نامه زیر نظر استاد 

راهنما 

بله

خیر



"مرحله  سوم "

آغاز تدوین پایان نامه 

- نگارش پایان نامه مطابق با آیین نامه 
- تحویل یک نسخه تایپ شده به استاد راهنما به همراه 
"مجوز دفاع از پایان نامه" و فرم نمره دهی پایان نامه"

فاصله زمان تصویب موضوع
 پایان نامه تا زمان ارائه آن 

کمتر از یکسال نباشد

خیر

تأیید استاد راهنما

-ارائه دو نسخه از پایان نامه به دفتر پژوهشی دانشکده 
پزشکی ، به همراه فرم "مجوز دفاع از پایان نامه" و فرم 
نمره دهی پایان نامه" تکمیل شده توسط استاد راهنما و 

فرم "تایید مشاور آمار"
- ارائه حداقل پذیرش (Submit) یک مقاله در یکی از 

نشریات علمی- پژوهشی جهت دفاع از پایان نامه

انجام اصالحات

بله



" مرحله چهارم" 

تأیید داوران و اعالم نمره 
توسط داوران

مرحله دفاع پایان نامه و
 پس از دفاع 

بررسی پایان نامه توسط کارشناس براساس چک  -
لیست

تعیین داور -
ارسال پایان نامه به همراه  فرمهای نمره دهی و  -

مجوز دفاع از پایان نامه برای دو داور

انجام اصالحات

- صدور مجوز دفاع توسط معاونت پژوهشی

خیر

ارسال مجدد به داور جهت تایید  -
بلهو اعالم نمره و صدور مجور دفاع

تایید داور

- هماهنگی با استاد راهنما، استاد مشاور، داوران و 
معاونت پژوهشی جهت تاریخ دفاع توسط دانشجو

-  اعالم موافقت کتبی داوران مبنی بر تاریخ و 
ساعت دفاع  به معاونت پژوهشی توسط دانشجو

 تنظیم نامه اعالم زمان دفاع از 
پایان نامه توسط معاونت 

پژوهشی                                                          
نامه                                                                                 

نامه اعالم زمان دفاع از پایان 
نامه                          نامه                           

نمره توسط داوران



- اطالع رسانی زمان و مکان دفاع به استاد/اساتید 
راهنما، استاد/اساتید مشاور، داوران و سایر ذینفعان 

توسط دانشجو

 برگزاری جلسه دفاع توسط 
معاونت پژوهشی                                                                                                                                         

-  اعالم نمره توسط هیئت داوران
- تکمیل فرم تاییده پایان نامه در جلسه دفاع توسط 

دانشجو و قرار دادن این فرم بر روی تمام نسخه های 
پایان نامه جهت صحافی

اعالم نمره پایان نامه به خدمات آموزشی 
پرداخت حق الزحمه های استاد راهنما ،استاد 

مشاور، داوران ، کمک هزینه دانشجو 
شماره گذاری و بایگانی  پایان نامه  -

صحافی ۲ نسخه پایان نامه مطابق با آیین نامه  -
نگارش (یک نسخه استاد راهنما، یک نسخه 

کتابخانه)
- ارائه دو لوح فشرده مطابق با آیین نامه به 

کتابخانه دانشگاه و کتابخانه معاونت پژوهشی


