
 علوم پزشكي اروميه، دانشكده پرستاري و مامايينامه هاي دانشجويان دانشگاه  آيين نامه چاپ پايان

ػلَم پضضكي اسٍهيِ، داًطكذُ پشستاسي ٍ ًظش تِ ايٌكِ چاج ٍ اًتطاس پاياى ًاهِ ّاي تحصيلي داًطجَياى داًطگاُ 
پژٍّطي داًطگاُ است تٌاتشايي تِ هٌظَس آگاّي ٍ سػايت حمَق -  تخطي اص فؼاليتْاي ػلوي  ، هثييهاهايي

: ،داًص آهَختگاى ايي داًطگاُ ًسثت تِ سػايت هَاسد ريل هتؼْذ هي ضًَذ داًطگاُ
داًطگاُ «  دفتش ًطش آثاسػلوي»دس صَست الذام تِ چاج پاياى ًاهِ ي خَد، هشاتة سا لثالً تِ طَس كتثي تِ : 1هادُ 

. اطالع دّذ
: ػثاست ريل سا چاج كٌذ ( پس اص تشگ ضٌاسٌاهِ)دس صفحِ سَم كتاب : 2هادُ 

ِ    كتاب حاضش، حاصل پاياى ًاهِ كاسضٌاسي اسضذ ًگاسًذُ دس»       دس سال   كِ است                 سضت

 تِ ساٌّوايي ػلَم پضضكي اسٍهيِدس داًطكذُ     داًطگاُ                         
   جٌاب آلاي دكتش /هطاٍسُ سشكاس خاًن     آلاي دكتش    جٌاب/سشكاس خاًن 

« . جٌاب آلاي دكتش    اص آى دفاع ضذُ است/ سشكاس خاًن  ٍ هطاٍسُ
ِ ّاي اًتطاسات داًطگاُ: 3هادُ   ( دس ّش ًَتت چاج)، تؼذاد يك دسصذ ضواسگاى كتاب  تِ هٌظَس جثشاى تخطي اص ّضيٌ
داًطگاُ هي تَاًذ هاصاد ًياص خَد سا تِ ًفغ هشكض ًطش دسهؼشض فشٍش . داًطگاُ اّذا كٌذ«  دفتش ًطش آثاسػلوي»سا تِ 

. لشاس دّذ
ػلَم پضضكي تِ ػٌَاى خساست تِ داًطگاُ  تْاي ضواسگاى چاج ضذُ سا% 50، 3دس صَست ػذم سػايت هادُ : 4هادُ 

.  ، تأديِ كٌذاسٍهيِ
خساست  ، داًطگاُ هي تَاًذ داًطجَ تؼْذ ٍ لثَل هي كٌذ دس صَست خَدداسي اص پشداخت تْاي خساست: 5هادُ 

استيفاي حمَق  دّذ تِ هٌظَس هزكَس سا اص طشيك هشاجغ لضايي هطالثِ ٍ ٍصَل كٌذ؛ تِ ػالٍُ تِ داًطگاُ حك هي
،   ًگاسًذُ تشاي فشٍش  سا اص هحل تَليف كتاتْاي ػشضِ ضذ4ُ، هؼادل ٍجِ هزكَس دس هادُ  خَد، اص طشيك دادگاُ

. تاهيي ًوايذ
ِ    همطغ   : 6هادُ   ايٌجاًة    داًطجَي سضت

.  ، تِ آى هلتضم هي ضَم تؼْذ فَق ٍضواًت اجشايي آى سا لثَل كشدُ
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