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 انتخاب موضوع

 
 طرح پيشنهادي پايان نامه )پروپوزال(ثبت اخذ فرم 

 (آئين نامه ها معاونت پژوهشي// پزشکي دانشکده                                       ac.ir/fa .tums .http://medicineهکدسايت دانش از) 

 
 با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي )پروپوزال پايان نامه(  فرم پيش نويس طرح پژوهشيتدوين 

 
 وهشي گروه آموزشي مربوطه به شوراي پژ)پروپوزال پايان نامه(  ارايه طرح پيشنهادي 

 
 انجام اصالحات پيشنهادي و كسب تاييد نهايي ، و در صورت نياز به اصالحطرح پيشنهادي )پروپوزال پايان نامه(    اخذ نتيجه بررسي

   از شوراي پژوهشي گروه متدولوژيو علمي  

 

 تکميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده

 
پروپوزال  پايان نامه  فرم ثبت  به همراه پرينت شده از محيط پژوهشيار نهاييزال  از پروپو نسخهارايه يك 

به  توسط داور/داوران تعيين شده تکميل شده پروپوزال فرم داورينيز  ودر گروه  شده و تاييد تکميل ،

 ان نامهپروپوزال  پايجهت ثبت قطعي   ( امور پايان نامه ها ) دانشکده حوزه معاونت پژوهشي
 

 تذكرات مهم

 توجه به فاصله زماني بين ثبت پروپوزال ودفاع از پايان نامه ي آماده دفاع
 

 

 .ثبت پروپوزال براي دانشجويان مقطع دكتراي عمومي قبل از امتحان كارورزي  اجباري است -1

 .استاجباري 2به1ياز امتحان ارتقاهاي تخصصي سه ساله قبلرشتهثبت پروپوزال براي دستياران       

 .استاجباري 3به2يارتقابيشتر قبل ازامتحانو چهارسالهتخصصيهايرشتهدستيارانثبت پروپوزال براي      

 است. اجباري در شش ماهه اول دوره تحصيلي تخصصيفوق  هايرشتهدستيارانثبت پروپوزال براي      

معياون   واعضاي شوراي پژوهشيي  متودولوژيست مربوطه ، ، مشاور،راهنما تيدستاد/ اساابه مهر و امضاي  مي بايستيپروپوزال فرم   -2 

 برسد.مربوطه  پژوهشي گروه 

  فرم داوري پروپوزال پايان نامه كه توسط داوري تاييد ومهر وامضاء شده است. -3

 معاونييت پژوهشيييتوصيييه مييي شييود دانشييجويان و دسييتياران قبييل از تييدويم پروپييوزال بييا مراجعييه بييه  ييوزه   -4

 از تكراري نبودن موضوع و خالي بودن ظرفيت پايان نامه هاي استاد راهنما اطمينان  اصل نمايند. (پايان نامه  امور)      

 3و2ترم  هنگام ثبت نام                                   بار ( 2)                                   دكتراي عمومي      تهيه گزارش ادواري-5

 3به  2قبل از امتحان ارتقاء                                     (بار 1)      ساله  3دكتراي تخصصي رشته هاي    تهيه گزارش ادواري  -6

  3به 3قاء امتحان ارتقبل از                                (    بار  1 )   ساله 5و4دكتراي تخصصي رشته هاي    تهيه گزارش ادواري -7
  

 
 

 

 


