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 :زمانی شروع فرایند پایان نامهجدول 

 (انتخاب استاد مشاور توسط استاد راهنما)در طي ترم دوم تحصيلي  انتخاب استاد راهنما 

 برگزاری جلسه گروه تخصصي جهت دفاع از عنوان تحقيق تا پایان ترم سوم تحصيلي 

  نهایي در نيمه اول ترم چهارم تحصيلي پروپوزالبرگزاری جلسه دفاع از 

 

 

 

 (:توسط مدیر تحصیالت تکمیلی برنامه ریزی می شود)جلسه گروه تخصصی برگزاری 

عنوان، بيان مسئله، بررسي متون شامل سه )،  "فرم ارائه و تایيد عنوان پایان نامه در گروه تخصصي"تكميل  .1

فرم ) (، هدف کلي، اهداف ویژه، اهداف کاربردی، روش اجرا، ابزار اوليه، متغيرها(CDضميمه در )مقاله مرتبط 

 (  .تحقيقات و فناوری، بخش فرم ها و فرایندها قرار دارد ، حوزه معاونت مربوطه در سایت دانشكده

با امضای استاد راهنما بهمراه سه مقاله پشتيبان پرینت شده ، به اداره تحویل فرم تكميل شده فوق  .2

 تحصيالت تكميلي 

 برگزاری جلسه تخصصي توسط اداره تحصيالت تكميلي .3

قابل قبول، قابل قبول مشروط )اعالم نتيجه جلسه تخصصي توسط مدیر تحصيالت تكميلي به استاد راهنما  .4

 ستنداتبا ارائه م(به اصالحات، غير قابل قبول

درصورت غير قابل قبول بودن عنوان، اعالم به استاد راهنما جهت تشكيل جلسه مجدد با عنوان پيشنهادی  .5

 دیگر
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و مراحل پس ازآن در راستای تدوین پایان نامه به عهده حوزه  پروپوزالبرنامه ریزی جلسه نهایی دفاع 

 .معاونت تحقیقات و فناوری می باشد

 :پروپوزالجلسه دفاع نهایی (الف

نامه جهت انجام  معرفيابزار و دریافت  CVI.CVRفرم دریافت بعد از تصویب عنوان در جلسه تخصصي،  .1

 دانشكده تحقيقات و فناوریمعاونت ابزار ازحوزه  مطالعه مقدماتي جهت پایایي

تحصيالت مدیر تایيدشده براساس صورت جلسه گروه تخصصي با نامه نهایي تكميل شده پروپوزالارائه  .2

 تحقيقات و فناوری، ابزار کامل روا و پایا، ارائه به حوزه معاونت CDمقاله پشتيبان در 3همراه  بهتكميلي 

 دانشكده

 پروپوزالتحقيقات و فناوری و ارائه نسخه های تكثير شده حوزه معاونت  در پروپوزالتعيين تاریخ دفاع  .3

 به داوران و ثبت در دفتر مربوطه

 با تایيد استاد راهنما powerpointدر قالب  پروپوزالبرگزاری جلسه دفاع و ارائه خالصه محتوای  .4

 و یا مرکز تحقيقات دانشكده تحقيقات و فناوریاز حوزه معاونت  پروپوزالدریافت صورت جلسه دفاع  .5

 براساس صورت جلسه پروپوزالاصالح  عوامل اجتماعي موثربرسالمت و

اصالح شده نهایي هایالت شده با تایيد استاد راهنما، فرم رضایت آگاهانه، فرم کميته  پروپوزالارائه  .6

به  جهت بایگاني، CD پرینت شده و هم بصورت  هم  اخالق تكميل شده، امضای مدیر تحصيالت تكميلي،

مرکز در راستای اهداف  پروپوزالدر صورتي که عنوان ) دانشكده حوزه معاونت تحقيقات و فناوری

 (باشد مراحل کار توسط کارشناس مرکز انجام خواهد شدحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ت

جهت تایيد توسط یكي از  دانشكده تحقيقات و فناوری حوزه معاونتاصالح شده به  پروپوزالارائه  .7

 پروپوزالداوران جلسه دفاع 

 ازطریق اتوماسيون اداری به دانشگاه پروپوزال، ارسال تایيد نهایي توسط داور پس از .8

 اعالم تایيد موضوع به دانشجوو کميته اخالق دانشگاه  دانشگاه پس از تایيد در شورای پژوهشي .9

 دانشكده دریافت فرم پيگيری فرآیند جدول گانت از حوزه معاونت تحقيقات و فناوری .11

  هحوزه معاونت تحقيقات و فناوری دانشكددریافت فرم گزارش سه ماهه  .11

 تحقيقات و فناوری دانشگاه جهت شروع جمع آوری اطالعاتدریافت معرفي نامه به حوزه معاونت  .12

 معاونت تحقيقات و فناوری دانشكدهبه حوزه تكميل گزارش سه ماهه  .13

 تحقيقات و فناوریو ارائه به معاونت  فرم پيگيری فرآیند جدول گانتتكميل  .14

 تحقيقات و فناوری دانشگاهبه حوزه معاونت ارائه فرم پيشرفت کار  .15
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 :تدارک جلسات پیش دفاع و دفاع پایان نامه

و  دانشكدهاز حوزه معاونت تحقيقات و فناوری پس از تكميل پایان نامه دریافت فرم اعالم آمادگي دفاع  .16

 دانشكده تحقيقات و فناوریمعاون تایيد نهایي توسط امضای آن توسط اساتيد راهنما و مشاور و 

، دونسخه کامل پایان نامه تایپ شده همراه چكيده فارسي و تكميل شده اعالم آمادگي دفاع ارائه فرم .17

 حوزه معاونت تحقيقات و فناوری و کل ابزار به  تایيد شده انگليسي

ارائه دو نسخه پایان نامه به دو داور پایان نامه قبلي به انضمام نامه جهت اعالم نظر قطعي در مورد امكان  .18

 دفاع همراه با اعالم نظرات یا عدم امكان

بر اساس نظرات داوران به همراه داشتن یک نسخه اصالح شده و هایالت شده در جلسه اصالح پایان نامه  .19

 و دو نسخه اصالح شده توسط داوران پيش دفاع

و کسب  هماهنگي های الزم جهت محل برگزاریو امضا توسط داوران،  فرم تایيد امكان پيش دفاع خذا .21

 رضایت تمام تيم تحقيق جهت حضور در جلسه با امضای فرم پيش دفاع

 تعيين تاریخ دفاع حضور در جلسه پيش دفاع همراه تيم تحقيق و  .21

و هایالیت کردن  تهيه سه نسخه کامل پایان نامه بر اساس اصالحات و پيشنهادات جلسه پيش دفاع .22

 دانشكده تحقيقات و فناوریاونت جهت دو استاد داور و حوزه مع اصالحات انجام شده

 و پذیرایي توسط خود دانشجو ها نصب اطالعيههماهنگي های الزم جهت محل برگزاری و  .23

تحقيقات و فناوری  و مدیر تكميلي به مدیر تحصيالت و ارائه پایان نامهصفحه ای  25نسخه خالصه تهيه  .24

اول، پاراگراف اول چهارچوب، یک تمام فصل : شامل پایان نامه صفحه ای  25خالصه  ؛و استاد آمار

صفحات ) و رفرنس ها 5، جداول مهم به انتخاب استاد راهنما، تمام فصل 3مطالعه مرتبط، تمام فصل 

 ( صفحه قرار نمي گيرد25به جداول و رفرنس ها در شمارش  مربوط

مراه با فرم دعوت نامه حاضرین جلسه هو فرم تایيد چكيده انگليسي ارائه پایان نامه و خالصه پایان نامه  .25

 دانشكده تحقيقات و فناوریمعاون به امضای 

 حضور در جلسه دفاع  .26

تحقيقات و تهيه دعوت نامه جهت جلسه دفاع برای داوران ، اساتيد راهنما و مشاور، معاون و مدیر  .27

 با انتخاب تيم تحقيق هم چنين سایر مدعوینتحصيالت تكميلي و فناوری و مدیر 

تایيد شده توسط استاد راهنما و ارائه تایيدیه  Power pointفایل با  برگزاری جلسه دفاع پایان نامه .28

ارائه تایيدیه چاپ مقاله تا یكماه پس از روز دفاع مي  مهلت)پژوهشي –چاپ مقاله در نشریه علمي 

 (باشد

 شجوارزشيابي پایان نامه توسط تيم داوران در جلسه دفاع و اعالم نمره به دان .29

 تحقيقات و فناوری دانشگاه به معاونت ارائه گزارش پایان کار طرح پژوهشي ،  .31

و اصالح پایان نامه براساس آن و  دانشكده اخذ صورت جلسه دفاع از حوزه معاونت تحقيقات و فناوری .31

 ارائه نسخه تصحيح شده پایان نامه با تایيد استاد راهنما به داوران 
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و امضای  ، اساتيد راهنما، مشاور توسط داوران در صورت تایيد پایان نامه فرم صورت جلسه دفاعامضای  .32

 دانشكده تحقيقات و فناورینهایي فرم صورت جلسه توسط معاون 

تكميل فرم تایيد تایپ و صحافي توسط استاد راهنما و امضای نهایي توسط معاون تحقيقات و اخذ و  .33

  دانشكده فناوری

 و ثبت اطالعات کتاب (با ارائه نامه تایيدیه) تایيد کليدواژه های تحقيقمراجعه به حوزه کتابخانه و  .34

 شناختي تائيد نهایي چكيده انگليسي 

  تكثير و صحافي نهایي پایان نامه .35

 تحقيقات و فناوری و  مدیر تحصيالت تكميلي به حوزه معاونتتكميل شده پایان نامه  CDارائه  .36

جمع آوری  ابزار کليه مقاالت پشتيبان، ، کل ضمائم،(word/PDF)کل فایل پایان نامه : شامل  CDفایل 

 Power point، فایل  SPSS، چكيده فارسي و انگليسي، کل داده های وارد شده در نرم افزار داده ها

مرکز تحقيقات عوامل )صحيح  Affiliationمجله با قيد مقاله ارسال شده به جلسه دفاع نهایي، 

 ، فایل رفرنس در نرم افزار (اجتماعي موثر بر سالمت یا دانشگاه علوم پزشكي گيالن

ENDNOTE و گزارش پایان کار طرح پژوهشي 

 .به مرکز تحقيقات ارائه گردد CDدر صورت تصویب طرح در مرکز تحقيقات یک نسخه از   .37

به کتابخانه مرکزی دانشگاه، یک به کتابخانه دانشكده، دو نسخه  CDارائه نسخه صحافي شده همراه با  .38

 (و کليه ضمائم پایان نامهشامل پایان نامه و ابزار CDمحتوای این : توجه)نسخه به کتابخانه استان 

پس از اتمام این مراحل دانشجو مي تواند جهت اخذ فراغت از تحصيل از حوزه آموزش دانشكده اقدام  .39

 .نماید

 :هـــتوج

 :فرم های مورد نياز را مي توانيد در لينک های زیر دریافت نمایيد

  ««دانشكده پرستاری و مامایي شهيد بهشتي رشت««« سایت دانشگاه علوم پزشكي گيالن: 1مسير لينک

 فرایند ها و فرم ها«« معاونت تحقيقات و فناوری
 

 

مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي  ««مراکزتحقيقاتيبخش «««سایت دانشگاه علوم پزشكي گيالن: 2مسير لينک

 فرایند ها و فرم ها««« موثر بر سالمت
 

http://www.gums.ac.ir/nmr/tab-1399/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7.aspx
http://www.gums.ac.ir/nmr/tab-1399/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7.aspx
http://www.gums.ac.ir/sdhrc/tab-3991/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8
http://www.gums.ac.ir/sdhrc/tab-3991/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8

