
 دکتری تخصصیمراحل شروع کار پروپوزال تا  فارغ التحصیلی 

( 3 يٌ ي تؼییه صمان دفاع اس پشيپًصال ي تکمیل فشم آمادگی اص دفاعَماَىگی با دايس خاسج اص گش(2 آمادٌ کشدن پشيپًصال(1

ي گشفته تاییذ اماس  ایشان داک ثبت پشيپًصال دس ساماوٍ پژيَشیاس ي( 4  دفاع اص پشيپًصال دس شًسای گشيٌ)ویاص بٍ پايسپًیىت (

 بٍ ایمیل  pdf ي   wordصًست  پشيپًصال بٍ تحًیل  (5  اص مشکض آماس داوشگاٌ 

dentalpazhoohesh@gmail.com  6)  سفغ اصالحات ي اوجام مشاحل کذ  (7دفاع اص پشيپًصال دس شًسای پژيَشی

تحًیل فشم بٍ دفتش  ) سایت داوشگاٌ ، پژيَش ي فىايسی ، ساماوٍ پژيَشی ؛ فشمُا ، فشم الف(اخالق ي تکمیل فشم الف

 پژيَش

 کذ اخالقیانجام مراحل 

فشم خام پشيپًصال پیًست  (تکمیل فشم مالحظات اخالقی ي سضایت آگاَاوٍ ي فشم دسخًاست کذ اخالق)تمامی فشمُا ب1ٍ 

 dentalpazhoohesh@gmail.comي اسسال ان بٍ ایمیل  (تحًیل پشيپًصال 3 (شذٌ 

 مذارک و مراحل جهت ثبت زمان پایان نامه 

پژيَش ي فىايسی  –) سایت داوشگاٌ ي تاییذ فشم تاییذ  مقالٍ جُت پیش دفاع  بٍ تاییذ مؼاين پژيَشی (مقالٍ ديسٌ دستیاسی1

(تکمیل فشم ب ) سایت داوشگاٌ ، پژيَش ي فىايسی ، ساماوٍ 2 (دسخًاست الکتشيویک يیژٌ داوشجًیان فشم اسصیابی مقالٍ  –

دسخًاست الکتشيویک يیژٌ  –پژيَش ي فىايسی  –سایت داوشگاٌ )(تکمیل فشم آمادگی دفاع 3   پژيَشی ؛ فشمُا ، فشم ب(

پایان وامٍ بٍ اتاق  word)تحًیل فشم  استاد ساَىما ي مؼاين پژيَشی(اصالت سىجی مته پایان وامٍ بٍ تاییذ 4    (داوشجًیان

شیاس بٍ ( تکمیل پژيَشیاس  ي دس ایه مشحلٍ بایذ پژيَ 6 ( تحًیل پایان وامٍ کامل يیشایش شذٌ 5  ساختمان اوذیشٍ(   307

 سسیذٌ باشذ  9مشحلٍ 

 تًجٍ داشتٍ باشیذ چىاوچٍ مقالٍ اص داوشجًیان ديسٌ ػمًمی است حتما آدسس داوشگاَی داوشجً بایذ بٍ قشاس ریل باشذ 

 آصاد اسالمی، ياحذ اصفُان )خًساسگان (، اصفُان ، ایشان داوشگاٌ  –**** داوش آمًختٍ سشتٍ دوذاوپضشکی 

 *****dental graduate student ,Isfahan(khorasgan)Branch, Islamic Azad 

University,Isfahan,Iran  

 دفاع یک َفتٍ بؼذ اص تحًیل مذاسک فًق امکان پزیش می باشذ.

 م جهت فراغت از تحصیل مذارک الز



دسخًاست الکتشيویک  –پژيَش ي فىايسی  –سایت داوشگاٌ ثبت مقالٍ ديسٌ دستیاسی ي مقالٍ پایان وامٍ دس ساماوٍ ) (1

 (تکمیل گشدد ي تًسط استاد ساَىما ي مؼاين پژيَشی تاییذ شًد.يیژٌ داوشجًیان فشم اسصیابی مقالٍ

دسخًاست الکتشيویک يیژٌ  –پژيَش ي فىايسی  –سایت داوشگاٌ تحًیل وسخٍ پایان وامٍ )   تکمیل فشم (2

 (تحًیل وسخٍ پایا ن وامٍداوشجًیان فشم 

 تکمیل ي امضا فشم صًستجلسٍ دفاع  (3

  تًسط استاد ساَىماتاییذ ػىًان ي چکیذٌ  (4

 

شایان رکر است تمام مراحل آمار از پروپوزال تا پایان نامه بایذ توسط مرکس مشاور آمار دانشگاه انجام 

 شود 

 


