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 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

ورت پرینت کاغذی در ص

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
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 تاريخ
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 شرح تغییرات

 تهیه و تدوین سند 25/10/97 صفر
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 :هدف .1

 باشد.می ارزیابی و تصویب پایان نامه های محصول محور 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 گروه ن سند بااجرای ایمسئولیت 

 باشد.می عاون پژوهشی دانشکدهممسئولیت پاسخگویی این سند بر عهد 

 باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده معاونت آموزشی دانشکده می
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 :فرآيند شرح .5

 

 

 

 شروع

 دانشجو
و تکمیل های محصول محور هیه پروپوزال پایان نامه ت

 فرم ضمیمه پروپروزال

 آیا پروپوزال در کمیته 

فناوری از نظر قابلیت 

فناوری تایید می باشد 

 گردد؟
 

ارسال نظرات کمیته به شورای آموزشی 

دانشکده جهت ثبت به عنوان پایان نامه 

 محصول محور

ارسال نظر کمیته به شورای آموزشی 

دانشکده و ثبت پایان نامه به صورت پایان 

 نامه معمول

A 

 گروه

 دانشکده  وپوزال به شورای فناوریرسال پرا

 بله خیر
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 مرتبط: مستنداتمراجع 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

 


