
 دکتری عمومی دامپزشکینامه  مراحل دفاع از پایان

تائید اعضای محترم  یبراتوسط دانشجو )فرم درخواست دفاع دانشجو(  2فرم شماره  نتیپرو  لیتکم .1

دانشکده توسط کارشناس  یدر معاونت پژوهشآن ثبت و  نامه انیشماره پا افتیدرهیات داوران و 

استاد محترم راهنمای فرم توسط  نیصحت مندرجات ا دییتا نیزاده( و همچن یمحترم )سرکار خانم تق

 زی، و نکدهدانش یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزشآموزش اداره کارشناس محترم ورودی دانشجو و 

اقدام در جهت رزرو سالن و از پایان نامه  تایید و موافقت اعضای محترم هیات داوران با زمان دفاع

دانشکده توسط  یدر پرونده دانشجو در دفتر معاونت پژوهشاین فرم  یگانیبادر پایان دانشکده و  اجتماعات

 کارشناس محترم آن.

راهنمای نگارش و تدوین با ارایه پرینت نگارش نهایی پایان نامه که بر اساس فرمت دریافت مجوز دفاع  .2

تنظیم شده و نیز توسط اعضای محترم هیات داوران مطالعه و  پایان نامه های دانشکده دامپزشکی

در آن به انجام )با تایید صحت مندرجات آن( تایید شده و اصالحات الزم توسط دانشجو و استاد راهنما 

 . رسیده باشد، امکان پذیر می باشد

و بیمارستان  کدهنسخه از آن در دانش 4و نصب حداقل تهیه و چاپ اعالمیه جلسه دفاعیه توسط دانشجو  .3

 ز برگزاری جلسه دفاعیه.اقبل  دو روزدست کم  و درمانگاه تخصصی

 :تکمیل و پرینت  .4

نسخه  3+ اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز به تعداد  فرم صفحه اول پایان نامه یا گواهی دفاعالف : 

  .دیگر از آن اضافی

) دقت شود که فرم ارزیابی برای هر کدام به تعداد اعضای هیات داوران  گزارش نمره(فرم )فرم ارزیابی ب: 

 از اساتید راهنما و مشاور و داوران متفاوت و مجزا می باشد(. 

 نسخه.  4به تعداد  فرم صورتجلسه گذرانیدن پایان نامه ج:

جلسه به ارائه جهت دانشکده کارشناس محترم معاونت پژوهشی به  ی )الف و ب و ج(ها فرم تحویل و در پایان

 .دفاعیه

تهیه پرینت تک لیست نمره پایان نامه از کارشناس محترم اداره آموزش معاونت آموزشی و تحصیالت  .5

 تکمیلی دانشکده و تحویل آن به کارشناس محترم معاونت پژوهشی دانشکده.

دانشجو با پس از برگزاری جلسه دفاعیه اصالحات پیشنهادی نهایی نگارشی متن پایان نامه توسط  .6

 هماهنگی و تایید استاد راهنما به انجام می رسد. 



ت اساتید راهنما و ارائه آن به معاوندانشجو با تایید استاد/نامه توسط  پایانعلمی فرم تائید و پرینت کمیل ت .7

 .نامه دانشکده جهت اخذ مجوز صحافی پایانپژوهشی 

پایان نامه به اساتید محترم راهنما/مشاور و کتابخانه توزیع و فرم توزیع نسخ پایان نامه و پرینت تکمیل  .8

پایان نامه به  CDپایان نامه به اساتید محترم داور. همچنین توزیع  CDدانشکده دامپزشکی و نیز توزیع 

 کتابخانه دانشکده دامپزشکی الزم است.

 .دانشگاه یآن به کتابخانه مرکز CDشده به همراه  ینامه صحاف انیجلد پا کی لیتحو .9

 به کارشناس معاونت پژوهشی دانشکدهتوزیع نسخ پایان نامه امضا شده فرم تحویل  .10

لیست نمره پایان نامه به اداره  ارسالدانشکده و  ینامه توسط کارشناس معاونت پژوهش انیدرج نمره پا .11

اقدامات الزم جهت  ریدانشکده جهت ثبت نمره و انجام سا یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزشآموزش 

 حساب و .... توسط خود دانشجو. هیتسو

 


