دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

فرآیند تصویب پروپوزال پایان نامهی کارشناسی ارشد

دانشكده بهداشت

(دانشجو موظف است در تمام مراحل زیر ،پیگیری و ردگیری الزم را انجام بدهد).

مدیریت تحصیالت تکمیلی

انتخاب استاد راهنمای پايان نامه با هماهنگی و موافقت استاد و دانشجو تحت نظارت گروه آموزشی مربوطه و تصويب شورای تحصیالت
تکمیلی
(تأخیر در ارايه پروپوزال پس از ترم چهارم ،کسر 0/5
نمره از نمره نهايی پايان نامه به ازای هر ترم)

ارائه پروپوزال در نیمسال سوم تحصیلی به
گروه آموزشی مربوطه

تکمیل «فرم ارزشیابی عنوان پروپوزال در شورای گروه» (پیش پروپوزال) و سپس ارسال آن به مدير گروه توسط استاد راهنما
(تشريح عنوان پايان نامه و ارائه مختصری از بیان مسئله و اهداف)

بررسی عنوان پروپوزال پايان نامه (پیش پروپوزال) در شورای گروه و تأيید آن – حداکثر ظرف مدت دو هفته

تدوين متن کامل پروپوزال در قالب فرمت طرح پژوهش پايان نامه

ارسال متن کامل پروپوزال از طريق استاد راهنما به مدير گروه

ارايه پروپوزال توسط دانشجو در شورای گروه

ارسال پروپوزال اصالح شده مطابق نظرات اعضای شورای گروه از طريق استاد راهنما به مدير گروه

ارسال پروپوزال جهت طرح در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط مدير گروه
انجام اصالحات توسط دانشجو،
ارسال پروپوزال اصالح شده
نهايی از طريق استاد راهنما و
مدير گروه -
حداکثر ظرف یک هفته

اصالحات جزئی

ارايه پروپوزال در جلسه شورای تحصیالت
تکمیلی توسط دانشجو با حضور استاد راهنما

عدم تصويب

انجام اصالحات توسط دانشجو
و استاد راهنما و ارسال
پروپوزال اصالح شده

تصويب
تحصیالت تکمیلی  -صدور شماره ثبت

طرح در جلسه کمیته سازمانی اخالق و دريافت کد اخالق

ابالغ کتبی پذيرش و ثبت پايان نامه به مدير گروه،
اساتید مربوطه و دانشجو  -شروع مراحل اجرايی
(عدم ارسال منظم گزارشهای پیشرفت سه ماهه
پايان نامه
کسر  0/2نمره از نمره نهايی پايان نامه)
 شروع مراحل اجرايی پايان نامهتکمیل و ارسال « فرم گزارش های سه ماهه پیشرفت کار» با تأيید استاد راهنما و مدير گروه به تحصیالت تکمیلی
دانشکده

