
 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 کارشناسی ارشددانشجويان  پايان نامهدفاع از  فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-MS/01 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 
  پايان نامه کارشناسی ارشددفاع از  فرآيندعنوان مدرک: 

 
 

 IUMS-AE-AT-PO-MS/01کد مدرک:
 

 5 تعداد صفحات:

 --- تعداد صفحات پیوست:

 

 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

کاغذی  در صورت پرینت

ممهور به مهر سبز 

 ، گردد."مدرک معتبر"

 نژادعلی مظاهریدکتر  دکتر محمدتقی جغتایی دکتر بیتا مهروی  نام

 معاون آموزشی دانشگاه رئیس دانشکده عاون آموزشی دانشکدهم سمت

  امضاء

 

 

 

 شماره

 آخرين بازنگری

 تاريخ

 آخرين بازنگری
 شرح تغییرات

 دوین سندتهیه و ت 25/10/97 صفر
 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 کارشناسی ارشددانشجويان  پايان نامهدفاع از  فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-MS/01 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 :هدف .1

 باشد.میدانشکده فناوریهای نوین پزشکی  کارشناسی ارشددانشجویان  پایان نامهدفاع از نحوه  تشریح سند؛هدف از تدوین این 

 دامنه کاربرد: .2

 باشد.میهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوری فرآینددامنه کاربرد این 

 تعاريف: .3

 .ندارد

 ها:مسئولیت .4

 باشد.می مدیر گروهاجرای این سند با مسئولیت 

 باشد.می مدیر گروهمسئولیت پاسخگویی این سند بر عهد 

 باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده معاونت آموزشی دانشکده می



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 دفاع از پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 2 صفحه

 :فرآيند شرح .5

 

 شروع

 دانشجو:
 ههمراه با تایید معاون تحقیقات و فناوری دانشکد همقال پذیرش /ارائه سابمیت

 ارائه پایان نامه

  ارائه کپی کد اخالق 

 دفاع از سایتدریافت فرم 

 دفاع تکمیل فرم 

 استاد راهنما:
 تایید مدارک دانشجو

 هداور خارج از گرو 2داور داخل گروه و  2گروه و پیشنهادمدیرارسال نامه به 

 خیر

یالت تکمیلی معاون آموزشی يا تحص

 :گروه

 ت اصالحاید تای

 مجدد در گروهبررسی  

 دانشجو

 انجام اصالحات

A 

 بله
 آموزشکارشناس 

برای مدیر تحصیالت  مدارک لرساا

 تکمیلی دانشکده

 :گروه

  ؟آیا مدارک مورد تایید است

تحصیالت تکمیلی مدير 

 دانشکده

 مدارک مورد تایید است؟آیا 

 

 بله

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
 ن دفاعزماو تعیین اظر نتایید 

 خیر



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 دفاع از پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 3 صفحه

 

 کارشناس آموزش:
 ابالغ انتصاب اساتید داور

 :دانشجو

رساله به  تصاب و یک جلدنامه ان حویلت

 روز قبل( 10ل قحدااساتید )

 پایان

 بله

A 

 کارشناس آموزش:
 هماهنگی جلسه دفاع  

 دانشجو:

و  رکالسهاتاریخ دفاع با اساتید، متصدی اموهماهنگی 

 رواروابط عمومی، دانشجویان و آموزش

 تایید مدیر گروهو اخذ 

 آموزش:

 ارک دفاعجمع آوردن امضاها و مد

 دفاع از پایان نامه 

 خیر

 تایید استاد ناظر

 استاد راهنما

 تایید مدیر گروه

 دانشجو:

 انجام اصالحات



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 دفاع از پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 4 صفحه

 مرتبط: تنداتمسمراجع و  .6

  استانداردISO 9001 

  

 :سوابق .7

 تعیین تکلیف مدت نگهداری محل نگهداری کد عنوان سابقه رديف

 سال 2 معاونت آموزشی   1

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 سال 2 معاونت آموزشی   2

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 لیست تهیه کنندگاان: .8

 سِمَت نام و نام خانوادگی رديف

 معاون آموزشی دانشکده دکتر بیتا مهروی 1

 مشاور دانشگاه نژادمقدممهندس محمد رجبی 2

 


