
 

 بُداشتی بابل داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات

 فاعمٍ السَرا)س( رامسر داوشکدٌ پرستاری ي مامایی

 پرستاری سالمىدیشرح تفضیلی فرایىد اوجام پایان وامٍ مقغع کارشىاسی ارشد 

 

تعییه استاد  (1)

 راَىما

 اخذ فزم استبد راٌّوب -1

 اًتخبة استبد راٌّوب -2

 تبییذ هذیز گزٍُ -3

 تبییذ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطگبُ -4

 

مراحل بررسی ي  (2)

تایید عىًان در 

تحصیالت 

 تکمیلی داوشکدٌ

 اخذ فزم تکویل عٌَاى -1

 لغت(2222تکویل فزم پیطٌْبد عٌَاى)حذاکثز  -2

 تحصیالت تکویلی داًطکذُ تبییذ استبد راٌّوب ٍ ارسبل ثِ  -3

 

 

عرح در شًرای  (3)

تحصیالت 

 تکمیلی

)ظرفیت ٌکدداوش

 َفتٍ(2مدت 

  

  ثِ دفتز تحصیالت تکویلی)حذالل    هسئَل تحصیال تکویلی داًطکذُارائِ فبیل الکتزًٍیک پزٍپَسال ّوزاُ ثب تبییذ            مًافقت

 رٍس لجل اس ثزگشاری جلسِ( 12

  ِارائِ ثِ اعضبء ضَرا اس طزیك اتَهبسیَى در جلس 

        

           

  

 

 

 

  

 

 

 عدم مًافقت مًافقت مشريط مًافقت

اعالم بٍ استاد 

 راَىما

اعالم شرایظ بٍ 

استاد راَىما جُت 

 اصالحات

اعالم با ذکر دالیل 

 راَىمابٍ استاد 



 

 

عرح پريپًزال  (4)

تکمیل شدٌ در 

شًرای 

تحصیالت 

 تکمیلی داوشکدٌ

 استبد راٌّوب ًظز تٌظین ٍ تذٍیي پزٍپَسال سیز -1

 تبییذ تَسط استبد راٌّوب -2

 تحصیالت تکویلی داًطکذُطزح در ضَرای  -3

 ثِ دفتز هعبًٍت پژٍّطی داًطکذُتحصیالت تکویلی داًطکذُ  ارسبل پزٍپَسال تبییذ ضذُ -4

 طزح در ضَرای پژٍّطی داًطکذُ  )هطبثك فلَچبرت سیز( -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویتِ اخالق داًطگبُ در صَرت تصَیتکالذام ثزای طزح در  -6

 .عمذ لزارداد -7
 

ريایی ي اعتبار  (5)

 ابسار

 ٍ استبد راٌّوب هسئَل تحصیاللت تکویلیًفز اس اسبتیذ ثزای ارسیبثی اعتجبر اثشار تَسط  12پیطٌْبد  -1

 داٍراى سیز ًظز اسبتیذ راٌّوب ٍ هطبٍرلحبظ کزدى ًظزات  -2

 اخذ هعزفی ًبهِ اس ادارُ آهَسش ٍرٍد ثِ هحیط پژٍّص -3

دفاع از پایان  (6)

 وامٍ

 ثب تبییذ استبد راٌّوب هسئَل تحصیالت تکویلی داًطکذًُوَدى فزم اظْبر آهبدگی جْت دفبع اس پبیبى ًبهِ ٍ ارسبل ثِ  لتکوی -1

 ٍ ارسبل ثِ دفتز تحصیالت تکویلی داًطکذُ یلی داًطکذُهسئَل تحصیالت تکوتعییي دٍ ًبظز تَسط  -2

 تعییي ًبظز هٌتخت ضَرای تحصیالت تکویلی داًطکذُ -3

 فزم دعَت ًبهِ بتحَیل پبیبى ًبهِ ٍ خالصِ آى ثِ اسبتیذ ًبظز ّوزاُ ث -4

 تحَیل تبییذیِ ٍصَل یب پذیزش همبلِ چبح ضذُ ثِ دفتز تحصیالت تکویلی -5

 ًبظش، ًوبیٌذُ ضَرای تحصیالت تکویلی، هذیز تحصیالت تکویلی،اسبتیذ راٌّوب ٍ هطبٍر ٍ آهبرًفز  2دفبع ًْبیی ثب حضَر  -6

 اعوبل اصالحبت تَصیِ ضذُ در جلسِ دفبع تَسط داًطجَ -7

 ًبظز ٍ هذیز تحصیالت تکویلی جْت صحبفی پبیبى ًبهِ 2تبییذ اًجبم اصالحبت تَسط  -8

 

پیشىُاد اصالحات ي اوجام  مًافقت

ي تایید واظریه اصالحات 

 ي یا ومایىدٌ واظریه

پیشىُاد اصالحات با عرح مجدد در 

 شی داوشگاٌشًرای پژيٌ

اقدام جُت 

 عقد قرارداد
تایید  تًسظ معايوت 

 پژيَشی


