
                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                           

 
 
 
 
 

 دفاع از پایان نامه احلمر

 
 
 
 
 
 

 

 مرتبط دفاع از عنوان در شوراي گروه آموزشی

 گرایش / با رشته

 
 
 

 

دانشکده و  در حوزه پژوهش دفاع از پروپوزال

 کد طرح تحقیقاتی دریافت

 
 
 
 

 

 در حوزه تحصیالت تکمیلی از پایان نامه دفاع نهایی

 دانشکده

 
 
 
 
 

 

 دانشکده در حوزه پژوهش حساب مالی انجام تسویه

 
 
 
 
 
 
 
 

 توسط از تحصیل اعالم فراغت

دانشکده  حوزه تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه به

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 ارشد کارشناسی آیند دفاع از عنوان پایان نامهفر

 

 

 فرم درخواست و استاد راهنما فرم تعیین و تکمیل دریافت
 ( ٢و١)فرم شماره  عنوان پایان نامه تصویب

 
 
 
 

 

 
 (٢)فرم شماره ارائه پیشنهاد عنوان به استاد راهنما توسط دانشجو 

 
 
 

 (٢تأییدعنوان توسط استاد راهنما و ارائه به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده )فرم شماره 

 
 

 

 
 روز با اعضاي زیر: ١١مدیرگروه در مدت حداکثر  دفاع از عنوان توسط جلسه تشکیل

 
 جلسه عنوان رئیس دانشکده به گروه یا رئیس مدیر •


مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده •

استاد راهنما •

(نامهاجراي پایان  مراحل در کلیه دانشکده )فرد ثابت پژوهشی -( آموزشیعلمی رشناس )عضو هیئتکا •
 
 

 

 به دانشجودانشکده  تحصیالت تکمیلی مدیر توسط جلسه اعالم نتیجه

 
  
   
 
 

 خیر در ان مورد تصویبعنو 

  است وه قرار گرفتهگر 

  بلی 

    

 

 معاونت حوزه به ارائه و راهنما استاد ابالغ پرونده، تکمیل
   دانشکده پژوهشی

    

  

  دانشکده پژوهشی حوزه معاونت به پرونده، ابالغ استاد راهنما و ارائه تکمیل

 خیر

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

پروپوزال از نظر ساختاري توسط استاد راهنما و مشاور و تأییدیه جهت دفاع از پروپوزالارزیابی   

 

 ارشد یکارشناس نامه انیپا پروپوزال از دفاع ندیفرآارش

 

(3تعیین استاد مشاور توسط دانشجو و تکمیل فرم استاد مشاور با هماهنگی و تأیید استاد راهنما ) فرم شماره   

 

( و ارائه یک نسخه از پروپوزال توسط دانشجو به حوزه4دریافت و تکمیل فرم درخواست دفاع از پروپوزال   ) فرم شماره  
روز پس از دفاع از عنوان 0١تحصیالت تکمیلی دانشکده حداکثر    

 

 

 

 ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشی دانشکده جهت ارسال بري مشاوره آماري طرح

 

روز با حضور اعضاي زیر : ١١تشکیل جلسه دفاع از پروپوزال توسط حوزه تحصیالت تکمیلی دانشکده ظرف مدت   

 نماینده ایشان به عنوان رئیس جلسه.تحصیالت تکمیلی دانشکده یا  (١

 داور( ٢کلیه اعضاي دفاع از عنوان ) مدیر گروه ـ استاد راهنما ـ استاد مشاور ـ داوران ) (٢
 

 

 قرار گرفته است. مشروط به انجام اصالحات  پروپوزال مورد تصویب اولیه قطعی 

 

به  حوزه  (0)فرم شماره فرم تأیید اصالحات توسط داور نهایی انجام اصالحات پیشنهادي ) به همراه فایل نهایی ( توسط دانشجو و
 تحصیالت تکمیلی دانشکده ظرف مدت حداثر یک ماه پس از دفاع از پروپوزال

 

 روز ١١تأیید اصالحات انجام شده توسط نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده ظرف مدت حداکثر 

 

 ه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ کد مصوب ، کد اخالق و قرارداده با صورتجلسه ب ارائه یک نسخه از پروپوزال همرا

            
                                                                                

 

 دااگشنه حوزه تحصیالت تکمیلی

 تکمیلی دادکشنه رپستاری تحصیالت 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 از پایان نامه آیند دفاع نهاییفر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١م شماره )فر

 

 

 

 

 

 

 

 
 برگزاری جلسه دفاع

 

میلیتکهماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع با اساتید و دفتر تحصیالت   

(01اعالم عمومی از طریق سایت دانشکده)فرم شماره   

امه فرایند دفاع از پایان ن  

 

(8شماره  تکمیل فرم اعالم آمادگی دفاع نهایی و ارسال به مدیرتحصیالت تکمیلی دانشکده )فرم  

ناظر در شورای تحصیالت تکمیلی 2تعیین   

ت تکمیلیبررسی فرم ارسالی و ارجاع به شورای تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس تحصیال  

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 

اهنماتعیین ناظر منتخب شورای تحصیالت تکمیلی و اعالم به استاد ر  

ارسال فرم اظهارنظر ناظرین منتخب به همراه یک نسخه 

 پایان نامه

کمیلیتهیه پوشه دفاع و ارسال به ناظر منتخب تحصیالت ت  



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 (١فرم شماره )

 ارشد کارشناسی پایان نامه استاد راهنمای پژوهشی م تعیینفر

 

 

 ه پرستاریدانشکد تحصیالت تکمیلیمحترم  مدیر

 

 احترام و سالم با

 شماره به ........................................ رشته ارشد کارشناسی دانشجوي .................................................. اینجانب

 اساتید با اولویت زیر، به انجام رسانم. راهنمایی به را خود نامه پایان دارم تمایل ..........................دانشجویی

 

 اولویت اول استاد راهنما: -١

 استاد راهنما: دوماولویت  -٢

 استاد راهنما: سوماولویت  -3

 

 :و امضاء دانشجو  ریختا

 
 
 
 

 

 دانشکده شورای تحصیالت تکمیلی نظر

 

و با آقاي/خانم  بررسی  ....................... تاریخ در تکمیلی تحصیالت شوراي جلسه در راهنما استاد تعیین موضوع

 ............................................. موافقت گردید.

 

 

دانشکده یلیتکم التیتحص ریمد یامضا و خیتار

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 (٢م شماره )فر

 

 ارشد کارشناسی موضوع پایان نامه تصویب درخواستم فر

 

 :سرکار خانم /استاد محترم راهنما جناب آقاي

 دانشجوئی شماره به .................................. رشته ارشد کارشناسی دانشجوي ................................................... اینجانب   
  زیر پیشنهادي عنوان تصویب به نسبت دارم تقاضا .باشم می تحصیل به مشغول ........................... نیمسال در که .............................

 .آید عمل به الزم اقدام  
 :فارسی ان بهعنو

 :انگلیسی ان بهعنو

 
 
 
 

 ها: واژه کلید

 ١- 

٢- 

3- 

4- 

 
 

 

 دانشجو:و امضاء  ریختا  

  

 دانشکده: محترم تحصیالت تکمیلی مدیر
  سرکار /آقاي جناب راهنماي استاد عنوان به .................................. دانشکده علمی هیئت عضو ............................................ اینجانب   

 .آید عمل به مقتضی اقدام پیشنهادي عنوان از دفاع فرآیند جهت در است مستدعی .................................................. .خانم  

                                          
 و امضاء: ریختا                        

   

 شوراي ....................... مورخ جلسه در فوق عنوانگروه دانشکده .......................... /..... شوراي پژوهشیمورخ .................. ان فوق در جلسهعنو
 .شد گیري تصمیم ذیل شرح به و مطرح .......................... دانشکده گروه /پژوهشی

  رد تائیدمو

 اصالح دارد ز بهنیا

      رد تائید نیستمو   

 دانشکده: امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی

 
 
 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 (3م شماره )فر

 

 م مخصوص اساتید مشاورفر

 
 
 
 

 جناب آقای / ر ارجمند: سرکار خانمهمکا

 با ........................خانم/آقا دانشجو نامه پایان آمار مشاور استاد عنوان به تا گردد می دعوت عالی سرکار /جنابعالی از بدینوسیله

 ...................................................................................................................................................................... عنوان تحت که ................ گرایش

 .فرمائید همکاری قبول باشد، می

 راهنمازان استاد تشکر با )     است الزامی داخلی اساتید برای واحد میزان )درج  ..............................مشاور:  استاد واحد میزان

)درج    میزان  راهنما استاد تشکر با )است الزامی داخلی اساتید برای واحد میزان درج( ...............................:مشاور استاد واحد

 (است الزامی اساتید داخلی واحد برای

 تشکر استاد راهنما با

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
: اینجانب بدینوسیله

: نام و نام خانوادگی

: تحصیلی اصلی رشته

 :دانشگاهی درجه

 
: یا تدریس تحقیق محل عالی دانشگاه یا موسسه

: مدرك تحصیلی اخذ آخرین دانشگاه و کشور محل

 :مدرك تحصیلی اخذ آخرین تاریخ

 

 ..........................................................................................................تحتدانشجوی عنوان استاد مشاور پایان نامه خود را به افقتمو
 

 .................................................................................................ان...........................................................................................................................عنو
 

........................................................عالم .....................................................................................................................................................................

 م و امضاء استاد مشاور:نا دارم. می
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :رای تحصیالت تکمیلیشو

 

 قرار نگرفت  قرار گرفت شماره .................................. مورخ .......................... مطرح گردید و مورد موافقت در جلسه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دانشکده امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی :ریختا

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 ( 4م شماره )فر

 فرم درخواست تصویب پروپوزال / پایان نامه کارشناسی ارشد               

   :سرکار خانم /استاد محترم راهنما جناب آقاي

 شماره  دانشجوئی  به    ..................................  ارشد  رشته  دانشجوي  کارشناسی ...................................................  اینجانب
. تقاضا دارم باشم می تحصیل مشغول بهمسال ................. .....................  که در نی در نیمسال ..................... .................................. که

 آید. عمل به پروپوزال زیر اقدام الزم تصویب به نسبت

   :فارسی ان بهعنو

   :انگلیسی ان بهعنو

   واژه ها: کلید

١-   

٢-   

3-   

4-    

 و امضاء دانشجو: ریختا   

    

      سرکار /آقاي جناب راهنماي استاد عنوان به .................................. دانشکده علمی هیئت عضو ............................................ اینجانب   
 .آید عمل به مقتضی اقدام پروپوزال تصویب فرآیند جهت در است مستدعی ...................................................خانم       

 و امضاء: ریختا   

    

    :پرونده تحصیلی بررسی به شود دانشجوي فوق الذکر با توجه می اهیگو

 باشد نمی باشد می انتخاب واحد: ( مجاز بهپایان نامه استاد )از نظر امکان هدایت و وضعیت از نظر واحد درسی

 
 

دانشکده  تحصیالت تکمیلیم و امضاء کارشناس حوزه نا

 دانشگاه نام و امضاء کارشناس حوزه تحصیالت تکمیلی

 

دانشکده  امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیری تصمیم شرح ذیل دانشکده ....................... مطرح و به تحصیالت تکمیلی مورخ................ شورای وپوزال فوق در جلسهپر

 شود. می
 

  رد تائید نیستمو اصالح دارد ز بهنیا رد تائید استمو

 دانشکده امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 (5شماره ) مفر

 / پایان نامهفرم نظرات اصالحی داوران محترم در جلسات دفاع از پروپوزال  
 

جناب آقای/سرکار خانم..................................................با تشکر از  حضرتعالی جهت پذیرش امر داوری پروپوزال 

 :آقای/خانم..................................دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان

......................................................................................................................................................................................................................................

 قوم فرمایید..............................................................................، خواهشمند است نظرات اصالحی خود را در فرم زیر مر..........................

 

  عنوان:

 

 : بیان مسئله

 

 

 

 مرور متون: 

 

 

 

  هدف کلی:

 

 

  اهداف اختصاصی:

 

 

  یا فرضیات پژوهش: سؤاالت

 

 

 

  :هامواد و روش

 

  الف( نوع مطالعه:

 

 

  :موردمطالعهب( جمعیت 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 

 

  آوری اطالعات و پایایی و روایی آن:ج( ابزار جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مطالعه و پروتکل مداخله: روش( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضای داور طرح

 

 

 

 

 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 

 (6شماره ) فرم

 نامه و طرح تحقیقاتیتأییدیه اصالحات پروپوزال پایان

 

 جناب آقای ...........................................

  مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری

 

 علیکم  سالم

شود وسیله گواهی می..................، بدیناحترامًا در بازگشت به نامه شماره ............................... مورخ ............

پروپوزال تحقیقاتی آقای / خانم .................................................... دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش 

 ............................................................................................................................................................................. تحت عنوان 

.................................................................................................................................................................... .................................

 توسط اساتید راهنما و مشاور مطالعه شده است و اصالحات بر اساس موارد مطروحه صورت گرفته است.

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                               امضا:

 اول:                                                           امضا: نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:                                                           امضا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 (7فرم شماره )

 فرم تأیید پروپوزال توسط داور

 

 

 

  یپرستار دانشکده تحصیالت تکمیلی محترم ریمد
 و احترام سالم با

 ....................آقای /پایان نامه خانم پروپوزالنهایی  داور  ......................................اینجانب

 ...................................................................................................................................عنوان تحت

........................................................................................................................................................ 

 .است اصالحات پروپوزال انجام شده و مورد تایید دارم، می اعالم

 

 استاد داور نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 (8فرم شماره )

 فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه

 
 

 

 (04. لغایت .../ .../ ... 04)از تاریخ ..../..../....    □چهارم     □سوم          □دوم       □سه ماهه اول 

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

 نام و نام خانوادگی دانشجو :                            شماره دانشجویی:                             رشته تحصیلی:

 تاریخ اخذ کد:                       تاریخ تصویب پروپوزال در گروه آموزشی :                                         

 

 استاد راهنما : جناب آقای / سرکار خانم دکتر ...............................................

 :نگارش شود خالصه ای از فعالیت های انجام شده طی مدت گزارش در چارچوب پروپوزال مصوب

 امضاء دانشجو                                                                                                                     

 تاریخ                                                                                     

 شوداین قسمت توسط استاد راهنما تکمیل 

 نظر استاد راهنما:

 آیا از پیشرفت کار دانشجو در دوره فوق رضایت دارید. در صورت عدم رضایت دالیل را ذکر فرمایید.-

 □ناراضی                              □ضعیف             □خوب                  □کامالً راضی 

 آیا دانشجو گزارش شفاهی ارائه نموده است یا خیر؟-

 یزان پیشرفت کار: درصدی که پیش بینی می شده است ............... %م -

 % ....درصد انجام واقعی پروژه در این دوره .............                                

  14پیش بینی تاریخ اتمام مراحل اجرایی پایان نامه : ..../..../.... -

 ............................................... پیش بینی تاریخ دفاع: -

 :  توضیحات اضافی -

 دانشکده : مدیر محترم تحصیالت تکمیلی

 مراتب فوق که مورد تأیید اینجانب می باشد جهت درج در پرونده تحصیلی دانشجو و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 امضاء استاد راهنما                                                                                                                    

 تاریخ                                                                                                                               

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 

تاریخ این قسمت پس از تحویل به 

دانشکده مشخص  حوزه پژوهش 

 تاریخ :..............................  می شود.

پروپوزال پایان نامه، هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار پایان نامه خود را تنظیم و در تاریخ  تاییدیه کد اخالقدانشجو باید پس از 

 .دانشکده تحویل نماید تحصیالت تکمیلیمقرر پس از تأیید استاد راهنما به حوزه 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 (9شماره)

 ارشد کارشناسی دفاع از پایان نامه م درخواستفر

 )ویژه دانشجو و استاد راهنما( 

 

 استادان محترم راهنما /: استاد  الف

 

 سالم و احترام با

 
 دروس و اعالم آن از سوي در کلیه نمره قبولی کسب به توجه با ارشد........................................... کارشناسی دانشجوي رشته ................................................... اینجانب

  عنوان: تحت دفاع از پایان نامه خود را جهت وه آمادگیگر

 شوراي در اینجانب پروپوزال تصویب تاریخ .دارم می اعالم دانشکده ........................................ تحصیالت تکمیلی در شوراي پژوهشی پروپوزال اینجانب تصویب دارم. تاریخ اعالم می
 مهر تحصیالت باشد، پروپوزال ممهور به می ......................................دانشکده تکمیلی تحصیالت پژوهشی

 باشد. می تحصیالت تکمیلی موجود در سایت نگارش پایان نامه براساس ضوابط پایان نامه و نگارش پیشنویس تکمیلی

 :تاریخ /امضاء دانشجو  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 دانشکده: ب: مدیر محترم تحصیالت تکمیلی

 

 سالم و احترام با

 
پایان  مراحل اتمام کلیه به ........................................... و با توجه ارشد رشته دانشجوي کارشناسی ....................................................... خانم /آقاي  اعالم آمادگی به نظر

مقاالت پایان  / هضمناً. در مورد مقالاست بالمانع دفاع ازنظر اینجانب آن را تأیید نموده و برگزاري جلسه مطالب و صحت علمی بر اساس پروپوزال مصوب، کیفیت نامه

 :عناوین /ایشان با عنوان  نامه
 

١- 
 

٢- 
 

 :نمایه /مجالت  / در مجله که
 

 :مجله نمایه -١
 

 نویسندگان: ترتیب
 

 :مجله نمایه -٢
 

 نویسندگان: ترتیب
 

 :نمایم ، تأیید میاست آورانه برونداد فن /چاپ  /پذیرش  /بررسی تحت
 

فرم  بررسی )در مورد مقاالت تحت است ارسال شده و داراي پذیرش قطعی براي مجله اینجانب بوده و با موافقت مورد تأیید اینجانب علمیاز نظر  مقاله -١
  گردد(. پیوست تعهد نامه

 حقوق مالکیت کلیه و رعایت تخرج بودن از پایان نامه، مسمحتواي مقاله ام و مسئولیت نویسنده مسئول را بعهده داشته به مربوطه وظایف تمامی اینجانب -٢
 گیرم. عهده می همکاري نموده اند را به در پایان نامه معنوي و مادي افرادي که

 
 :تاریخ /امضاء استاد راهنما 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 
 

 (١1م شماره )فر

 

 پروپوزال کارشناسی ارشد / پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 ............................نام و نام خانوادگی دانشجو ..................................

 رشته ......................................     دانشکده ...........................................

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما ...................................................................

 مشاور ...................................................................نام و نام خانوادگی استاد 

    زمان برگزاری ......................................................

 محل برگزاری .....................................................

 

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم                   

 (١1م شماره )فر

 

 هیأت داوران شده توسط م اعالم اصالحات درخواستفر

 
 
 
 

 

 دفاع جلسه برگزاري پیرو ،......................................... رشته دانشجوي ......................................... خانم/آقاي

 جهت ذیل موارد ،........................ تاریخ در "....................................." عنوان با سرکار/جنابعالی نامه پایان از

 به و داده انجام را الزم اصالحات ماه، ٢ مدت ظرف است خواهشمند .است گردیده مطرح داوران هیأت توسط اصالح

 .برسانید داوران هیأت نماینده ،...............................................دکتر خانم/آقاي نهایی تأیید

 

وي  فارغ التحصیلی از دفاع، تاریخ روز پس 0١دانشجو تا حداکثر  در صورت عدم انجام اصالحات و مراجعهه: تبصر

باشد مشمول  مجاز دوره تحصیل خارج از سقف که دانشکده بوده و در صورتی نظر شوراي تحصیالت تکمیلی به بسته

 خواهد شد. شهریه پرداخت

 
 انجام اصالحات : مهلت

 

 :امضاء و تاریخ :دانشکده تحصیالت تکمیلیه یا مسئول نمایند

 
 
 
 

 شده: اصالحات درخواست

 

١- 

 

٢- 

 

... 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

                                   

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم         

 (١١م شماره )فر

 ارشد کارشناسی مقطع نامه پایان ارزشیابی لیست چک

 )داوران -مشاور -راهنما اساتید ویژه(

 
 

نمره  حداکثر نمره عناوین

 استاد

  5/١ )انگلیسی و فارسی( چکیده

  ٢ موضوع اهمیت و مقدمه

  ٢ متون بر مروري و پژوهش چارچوب

  ٢ )آن صحیح روند و مناسب روش اتخاذ( تحقیق روش

  ٢ )نمودار و جداول متن، از موثر استفاده( ها یافته بیان

  ٢ گیري نتیجه و بحث

  ١ ها یافته کاربرد

  ٢ اهداف به رسیدن درجه

  ٢ نگارش آیین رعایت

  5/١ ماخذ و منابع فهرست

  ٢ دفاع جلسه سواالت به دهی پاسخ و دانشجو بیان و تسلط میزان

  81 81از نمره جمع

  ٢ مقاله نمره

  02 یینها نمره

 :دانشجو خانوادگی نام و نام

 :نامه پایان عنوان
 :حروف با نمره   :عدد با نمره     :دفاع جلسه تاریخ

 امضاء         :استاد خانوادگی نام و نام

 
 داورخارجی /داخلی داور /مشاور/راهنما

 

 داور و گروه از خارج داور( داور اساتید نمرات از درصد 50 و مشاورین یا مشاور راهنما، اساتید نمرات از نامه پایان نمره کل از درصد 50

 دانشکده تکمیلی تحصیالت محترم نماینده عهده به نهایی نمره محاسبه مسئولیت .شود می گرفته نظر در )مربوطه اموزشی گروه داخل

 .باشد می

 چ: امضاء   :دانشکده یلیتکم التیتحص منتخب )ندهینما( ناظر استاد یخانوادگ نام و نام

 نمره درجه

 81-02 عالی

 81 -99/81 بسیار خوب

 81-99/81 خوب

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

                                   

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم         

 (١٢م شماره )فر

 نامه و طرح تحقیقاتیپایان/ تأییدیه اصالحات پروپوزال 

 

 جناب آقای ...........................................

  مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری

 

 علیکم  سالم

شود وسیله گواهی می..............................، بدیناحتراماً در بازگشت به نامه شماره ............................... مورخ 

پروپوزال تحقیقاتی آقای / خانم .................................................... دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش 

 :........................................... تحت عنوان

....................................................................................................................................................... ...............................................

 است. توسط اساتید راهنما و مشاور مطالعه شده است و اصالحات بر اساس موارد مطروحه صورت گرفته

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                                     امضا:

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:                                                                                امضا:

و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:                                                                               امضا:نام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

                                   

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم         

 

 (١3شماره )فرم 

 

 توسط داورنامه پایاناصالحات  نهاییتأییدیه فرم 

 

 

 پیراپزشکی و یپرستار دانشکده تحصیالت تکمیلی محترم ریمد

 

 سالم با

 ....................آقای /پایان نامه خانم پروپوزالنهایی  داور  ......................................اینجانب

 .................................................................. .................................عنوان تحت

......................................................................................................................... 

 .است اصالحات پروپوزال انجام شده و مورد تایید دارم، می اعالم

 

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد داور

 تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 



                     

                                   

 دااگشنه علوم زپشکی جهرم         

 

 

 (١4شماره )فرم 

 ارشد کارشناسی نامه پایان وصولفرم 

 

ن نامه خانم/ آقاي .............................. ایاپ کیالکترون و یپاچ نسخه کی وصول لهیوس نیبد

 .گرددیم اعالم ................... رشتهدانشجویی کارشناسی ارشد 

 
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما

 

ن نامه خانم/ آقاي .............................. دانشجویی ایاپ نسخه کی وصول لهیوس نیبد

 .گرددیم اعالم ................... رشتهکارشناسی ارشد 

 
 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستارينام و نام خانوادگی و امضاء مدیر 

 

 

ن نامه خانم/ آقاي .............................. ایاپ کیالکترون و یپاچ نسخه کی وصول لهیوس نیبد

 .گرددیم اعالم ................... رشتهدانشجویی کارشناسی ارشد 
 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول کتابخانه دانشکده پرستاري

 

 تحصیالت تکمیلی دادکشنه رپستاری 

 


