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دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتریپیش جلسه   

 

گی دانشجو گروه که شامل: نامه استاد راهنما مبنی بر آماد دفتره مدارک پیش دفاع به ارائ .1

 دکتری دانشجویان برای که) فاع، پایان نامه، پروپوزال، مقاالتد جهت پیش دفاع و متعاقبا

 .(است الزامی مقاله دو چاپ

پیش دفاع توسط استاد راهنمای اول و  هه شده، نامه تاییدیپایان نامه، مقاله ارائ اولیه بررسی .2

 یا معاون آموزشی گروه گروهمدیر درخواست جهت پیش دفاع توسط 

 بر اساس داوران پروپوزال داور و ناظر آموزش  یدتعیین اسات .3

 .پیشنهاد گردد گروه توسط مدیر* در شرایط استثنائی ممکن است داوران جدید 

 ست.موزشی در جلسه پیش دفاع الزامی ا*تذکر: حضور ناظر آ

هماهنگی با استاد راهنما جهت تاریخ پیش دفاع و هماهنگی با دانشکده جهت رزرو مکان  .4

 جلسه

ه متن کامل پایان نامه پرینت شده و ئید راهنما، مشاور و داور جهت ارامراجعه دانشجو به اسات .5

 (قرار دارد در سایت آموزش دانشکدهکه تحویل پایان نامه )امضا فرم 

 تحویل فرم امضا شده تحویل پایان نامه به دفتر گروه و دریافت دعوت نامه ها .6

 دانشجوارسال دعوت نامه پیش دفاع به اساتید راهنما و مشاور و داور توسط  .7

 دفاعبرگزاری جلسه پیش  .8

 گروه  بهتحویل صورت جلسه پیش دفاع  .9
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تواند درخواست دفاع دانشجو می ،در صورت تایید پیش دفاع و انجام اصالحات احتمالی .11

 نماید.

 

دانشکده  پزشکی، بیوتکنولوژی گروهالزم است در همه مقاالت، آدرس دانشجو  :1تذکر*

 باشد.فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

Department of Medical Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, 

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاری در انتشارات و سرقت  :2تذکر*

در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده  ،(Fraud and Plagiarismادبی )

یا منتشر شده توسط دانشجو دارای فریب کاری در انتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از 

 شود.دانشجو سلب شده و برای برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی می

 

 

 

 

 

 پزشکی بیوتکنولوژیگروه 

 ی نوین پزشکیها ریودانشکده فنا


