
  به نام خدا

  ارشد و دکترا دانشجویان مقاطعتصویب عنوان پایان نامه فرآیند 

  توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشکده علوم گروه ارتوپدي فنی 

  کارشناسی ارشددوره 
تحت راهنمایی استاد مد نظر دانشجو که حداقل داراي از پایان نیمسال اول تا اواسط نیمسال دوم  انتخاب عنوان توسط دانشجو .1

، دانشجو موظف است پس از 18/05/89ارشد مصوب  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی 20طبق ماده (. رتبه استادیاري باشد
شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب پایان نیمسال اول و قبل از 

 ).شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند

 .سایت دانشکدهاز  "دانشکده صیالت تکمیلیتأیید موضوع پایان نامه جهت طرح در شوراي تح "تحویل گرفتن فرم  .2

 .اي از بیان مسأله و نوشتن خالصه مذکورتکمیل فرم  .3

اعضاي هیأت توزیع بین  "دانشکده تأیید موضوع پایان نامه جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی "پرینت فرم تکمیل شده  .4
 .علمی گروه جهت اظهار نظر

 .گروه مسؤول تحصیالت تکمیلی نامه به مدیر گروه یا در مورد عنوان پایاناعالم نظر اعضاي گروه  .5

 .تصویب یا عدم تصویب عنوان و اعالم به دانشجو .6

دیر گروه و نماینده با امضاي م "تأیید موضوع پایان نامه جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی"تحویل فرم تکمیل شده  .7
  .تحصیالت تکمیلی گروه، جهت اطالع رسانی به شوراي تحصیالت تکمیلی

  
  دوره دکترا

د نظر دانشجو که حداقل داراي وراز پایان نیمسال اول تا اواسط نیمسال دوم تحت راهنمایی استاد م انتخاب عنوان توسط دانشجو .1
ماده  1تبصره طبق . (راهنمایی پایان نامه جدید باشدپذیرش مجاز به حال اجرا، هاي در  نامه پایانرتبه استادیاري و از نظر تعداد 

، دانشجو موظف است از ابتداي نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر 29/08/86آیین نامه آموزشی دوره دکتراي تخصصی مصوب  31
باید در موضوع پایان نامه  ،نامه آیین 40ماده همچنین طبق . پایان نیمسال سوم تحصیلی، استاد راهنماي خود را مشخص نماید

 ).مدت زمان محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل تعیین شود

و  "اطالعات رساله دانشجوي دکترا جهت تأیید عنوان رساله در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده"هاي  تحویل گرفتن فرم .2
 .از سایت دانشکده "معیارهاي تأیید رساله مقطع دکترا در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده"

و تحویل به اعضاي هیأت علمی با امضاي استاد راهنما  "نشجوي دکترا جهت تأیید عنوان رسالهاطالعات رساله دا"تکمیل فرم  .3
 .گروه

 .تعیین وقت دفاع از عنوان در گروه با هماهنگی اساتید گروه .4

 .تشکیل جلسه دفاع از عنوان با حضور دانشجو و اعضاي هیأت علمی گروه .5

مقطع دکترا در شوراي معیارهاي تأیید رساله "نامه و امتیازدهی در فرم  یاناعالم نظر اعضاي گروه در مورد عنوان پیشنهادي پا .6
 ." تحصیالت تکمیلی دانشکده



رساله مقطع دکترا در عنوان معیارهاي تأیید "   بندي نظرات اعضاي هیأت علمی گروه و تکمیل و امضاي نسخه نهایی فرم جمع .7
 .تحصیالت تکمیلیتوسط مدیر گروه و تحویل به اداره  "شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

 .گیري و از نتیجه تصمیمرسانی به دانشج اطالع .8

از سایت  "تأیید عنوان رساله دکترا جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده"در صورت تصویب عنوان، دریافت فرم  .9
 .دانشکده علوم توانبخشی

به امضاي مدیر گروه و نماینده  "تأیید عنوان رساله دکترا جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده"تکمیل فرم  .10
 .تحصیالت تکمیلی گروه

اطالعات رساله " ،"عنوان رساله دکترا جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تأیید" امضاء شدهتحویل فرم هاي  .11
معیارهاي تأیید عنوان رساله مقطع دکترا در  "و  "دانشجوي دکترا جهت تأیید عنوان رساله در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

  .به اداره تحصیالت تکمیلی"شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده
  


