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 شرح صورتجلسه 

 

ارزیابی فراوانی پاتولوژی های همراه با دندان  های نهفته در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی  " سینو شیپ .9

با و قرار گرفت  یمورد بررس زهرا امیریو دانشجو  عیسی عبدیدکتر جناب آقای استاد راهنما  " 9999گیالن در سال 

 توجه به تایید گروه تخصصی و تایید صالحیت علمی پروپزال ، مصوب گردید.

 

اد است "میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر رشت از تشخیص و درمان حفره خشک یبررس " سینو شیپ .2

جهت اصالح  ریقرار گرفت و موارد ز یمورد بررس نیما جاللیو دانشجو  سید هادی حسینیدکتر  یجناب آقاراهنما 

  دیاشاره گرد

 در پروپزال اشاره شود که به روایی و پایایی پرسشنامه توسط محقق انجام شده است.*

 

مبنی بر تقاضای تغییر وضعیت طرح پایان 99ترم هشتم رشته دندانپزشکی ورودی با درخواست دانشجو مصطفی احمدی   .9

دکتر  یجناب آقادکتر زهرا عبدالکریم پور به پایان نامه رساله که مورد موافقت  سرکار خانمخود به استاد راهنمایینامه ای 

 س مرکز تحقیقات قرار گرفته بود موافقت گردیدئیبردیا ودیعتی ر

داوری، فرم های پژوهشی شامل فرم های اخذ واحد رساله،فرم تصویب پیش نویس در شورای پژوهشی ، فرم جوابیه  .4

فرم تعیین وقت دفاع و... مورد بازبینی قرار گرفت وتصمیم برآن شد فرم های اصالح شده در سایت معاونت تحقیقات و 

 فناوری دانشکده قرار بگیرد

یین آوهشی تهیه و ژای پمراحل فعالیت ه زا چک لیستی وهشگرانژحمایت و هدایت از پرفاه حال دانشجویان و ت جه .5

و  case reportمقاالت  برای دریافت کداخالقنحوه وهشی معاونت تحقیقات و فناوری از جمله قوانین ژنامه های پ

 و ... در سایت معاونت قرار گرفت زمایی بالینیآکار
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 چک لیست فرایندهای پژوهشی دانشجویان
 وهشیبه معاونت پژ یش نویسالف. ارائه پ

  تایید ثبت نمره رساله یک☑  دو رساله تایید ثبت نمره☑ 

 نامه تایید گروه مربوطه☑  فرم مشابهت یاب ☑ 

  ثبت پیش نویس، سه مقاله مرتبط،)پرسشنامه، چک لیست، رضایت نامه در صورت وجود( در سامانه

 ☑پژوهشیار 

 

 ب. مراحل ارائه ی پیش نویس به شورای پژوهشی

 پیش نویس اصالح شده  پس از داوری بابرجسته سازی اصالحیه ها در پیش نویس☑ 

  پژوهشی در سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده فرم جوابیه داوری )نمونه فرم در قسمت فرم های

 ☑موجود است(

 نامه رضایت یا و لیست چک پرسشنامه، نمونه☑ 

نکته قابل توجه: پس از بررسی  پیش نویس در شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده ، صورتجلسه به همراه 

افت کد اخالق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فرم کد اخالق، پرسشنامه، چک لیست، رضایت نامه و...جهت دری

ارسال می گردد و پس از دریافت کد اخالق دانشجو موظف به دریافت شماره ثبت از معاونت تحقیقات و فناوری 

 دانشکده و ثبت نمره رساله سوم می باشد

 

 ج. مراحل دفاع از پایان نامه

  دانشکده جهت دریافت وقت دفاعو تایید معاونت آموزشی  9تکمیل فرم شماره☑ 

 ارائه نسخه نهایی پایان نامه به معاونت پژوهشی 

 یک هفته بعد از ارائه مدارک دفاع مشخص شدن تاریخ دفاع و داوران جهت برگزاری جلسه دفاع ،☑ 

  21و  21دریافت دعوت نامه حاضرین در جلسه دفاع به همراه فرم های شماره ☑ 

 ه معاونت آموزشی جهت تکمیل فرایندهای فارغ التحصیلیارائه نمره جلسه دفاع ب☑ 

  توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده و داوران  21تایید فرم شماره☑ 

 وارد کردن نسخه نهایی پایان نامه در سایت کتابخانه جهت فارغ التحصیلی☑ 
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 دتعبیه گردیل زمانبندی فعالیت های پیش نویس از زمان ثبت تا دریافت کد اخالق ودج .6
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