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 محاسبه می گردد.  تحصیالت تکمیلی دانشگاهمحترم توسط نماینده  و گرفته شده
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 بررسی مقاله حاصل از پایان نامه :  –ب 

                                                              . شده است  ارائه در زمان دفاعتوسط مجله ............................................پذیرش شده که مدارک مربوطه  از پایان نامهحاصل مقاله 

 می گردد.از پایان نامه دانشجوکسر یک نمره  صرفا پذیرش شده و با استناد به مدارک مربوطه .......................جله ط مپایان نامه ای مرتبط با رشته توسمقاله حاصل از فعالیت های غیر 

  .می گرددکسر دانشجو از پایان نامه نمره دوآئین نامه وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی  هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته و در راستای اجرایدانشجو  مقاله حاصل از پایان نامه

 :دفاع جلسه برگزاری جهت نیاز مورد مقاالت

1- Submit  گردد یباشد و بدون آن مجوز دفاع صادر نم ینامه م انیجزء ملزومات دفاع از پا)به زبان انگلیسی( مستخرج از پایان نامه کردن مقاله.  

 قرار گرفته باشد. Under reviewسابمیشن مقاله ای مورد تایید است که به داوری ارسال شده  باشد یعنی مقاله در پایگاه اطالع رسانی ژورنال در وضعیت  -2

، درمجالت علمی پژوهشی  20د( نمره پایان نامه از هم نمایه شده باش Scopus)که حتما در  ISI/Pubmed/Medlineدر صورت چاپ /پذیرش مقاله منتج از پایان نامه در نمایه های  -3

 محاسبه می گردد. 19و دیگر مجالت معتبر علمی پژوهشی انگلیسی زبان از  5/19)انگلیسی زبان(دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز یا  هم نمایه شده باشد(و با آدرس سازمانی Scopus)که حتما در  ISI/Pubmed/Medlineچاپ یا پذیرش یک مقاله غیر منتج از پایان نامه در نمایه های  -4

 محاسبه می گردد. 19دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، نمره پایان نامه از مجالت انگلیسی زبان 

نمره دانشجو از  ،پایان نامه حسب شیوه نامه مربوطهو در صورت ثبت اختراع منتج از  20دانشجو از  در صورت ارائه یک محصول تجاری سازی شده مرتبط با رشته، نمره -5 

 ...................................نام و امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی                                                                                                                   .محاسبه می گردد 19

 ..................................تاریخ                                                                                                                                                                                     
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 : تکمیل گردددانشکده  حصیالت تکمیلیمعاون تاین قسمت توسط  -ج 

  . از پایان نامه وی کسر می گردد نمره .........و  تحصیل شده استادامه مجاز به  خاص دانشجو با رأی کمیسیون موارد
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