
     بسمه تعالی     
 

  خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان   و دانشگاه علوم پزشکی
  پزشکی دانشکده 

 
  
  

  زشكيدانشكده پ ،مجتمع آموزشي پرديس دانشگاه علوم پزشکی ،بروجرد –باد آخرم  جاده ٤ كيلومتر :خرم آباد
 ۰۶۶۱- ۶۲۰۰۱۳۳ :کستلف

 http://lums.ac.ir: آدرس سايت
  :medicine@lums.ac.ir E-mail: پست الكترونيكي آدرس 

   شماره :
                                                                                  

 تاریخ :  
                                                                                        

 پیوست :

  
  عنوان پروپوزال

  
  مدیریت محترم امور پژوهشی 

  با سالم 
  

احتراماً موضوع پروپوزال پایـان نامـه اینجانـب  .................................. دانشـجوي     
............ مقطـع .................. ورودي سـال ......... بـه راهنمـایی  .........................      پزشکی ترم

  جهت اظهار نظر به حضورتان ارسال می گردد .
  

  عنوان : 
......................................................................................................................................................

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

  
  
  
  امضا دانشجو                      مهر و امضاي استاد راهنما                                             

  تاریخ                                    
  
  

http://lums.ac.ir
mailto:medicine@lums.ac.ir


     بسمه تعالی     
 

  خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان   و دانشگاه علوم پزشکی
  پزشکی دانشکده 

 
  
  

  زشكيدانشكده پ ،مجتمع آموزشي پرديس دانشگاه علوم پزشکی ،بروجرد –باد آخرم  جاده ٤ كيلومتر :خرم آباد
 ۰۶۶۱- ۶۲۰۰۱۳۳ :کستلف

 http://lums.ac.ir: آدرس سايت
  :medicine@lums.ac.ir E-mail: پست الكترونيكي آدرس 

   شماره :
                                                                                  

 تاریخ :  
                                                                                        

 پیوست :

  
  طرح پروپوزال در شورا

  
  مدیریت محترم امور پژوهشی 

  با سالم  
احتراماً به پیوست پروپوزال تکمیل  شده دانشجو ......................................... با عنوان:       

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

.......................................................................... ............................................................................  
  . حضورتان ارسال می گرددجهت اظهار نظر و طرح در شوراي محترم پژوهشی به 

  
  
  

  امضا و مهر استاد راهنما
  تاریخ
  
  
  
  
  
  

http://lums.ac.ir
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     بسمه تعالی     
 

  خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان   و دانشگاه علوم پزشکی
  پزشکی دانشکده 

 
  
  

  زشكيدانشكده پ ،مجتمع آموزشي پرديس دانشگاه علوم پزشکی ،بروجرد –باد آخرم  جاده ٤ كيلومتر :خرم آباد
 ۰۶۶۱- ۶۲۰۰۱۳۳ :کستلف

 http://lums.ac.ir: آدرس سايت
  :medicine@lums.ac.ir E-mail: پست الكترونيكي آدرس 

   شماره :
                                                                                  

 تاریخ :  
                                                                                        

 پیوست :

  
  ثبت پایان نامه

  
  مدیریت محترم امور پژوهشی 

  با سالم  
احتراماً ضمن تائید انجام اصالحات مـورد نظـر شـوراي محتـرم پژوهشـی دانشـکده             

پروپوزال اصالح شده دانشجو ............................... جهت بررسی نهایی و ثبت پایان نامه بـه  
  حضورتان  ارسال می گردد. 

  
    

  
  امضا و مهر استاد راهنما  

  تاریخ                                                             
  
  
  
  
  
  
  

http://lums.ac.ir
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     بسمه تعالی     
 

  خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان   و دانشگاه علوم پزشکی
  پزشکی دانشکده 

 
  
  

  زشكيدانشكده پ ،مجتمع آموزشي پرديس دانشگاه علوم پزشکی ،بروجرد –باد آخرم  جاده ٤ كيلومتر :خرم آباد
 ۰۶۶۱- ۶۲۰۰۱۳۳ :کستلف

 http://lums.ac.ir: آدرس سايت
  :medicine@lums.ac.ir E-mail: پست الكترونيكي آدرس 

   شماره :
                                                                                  

 تاریخ :  
                                                                                        

 پیوست :

  
  مجوز دفاع پایان نامه

  
  مدیریت محترم امور پژوهشی 

  با سالم  
احتراماً ضمن تایید انجام کلیه مراحـل پروپـوزال مصـوب شـوراي محتـرم پژوهشـی             

............. دانشکده(مورخ ....................)، به پیوست یک نسـخه پایـان نامـه دانشـجو ...........    
جهت اظهار نظر و اخذ مجوز دفاع به حضورتان ارسال  می گردد. شـایان ذکـر اسـت کـه     
اسامی داوران پیشنهادي اینجانب بر اساس زمینه تخصصی و اولویت  به شرح ذیل       مـی  

  باشد:
  
  
  

  
  
  

  
  :امضا و مهر

  استاد راهنما                                                                            مشاورین علمی
  مشاور آماري

    تخصص  نام و نام خانوادگی  ردیف
  بالینی       1
  بالینی      2
  بالینی      3
  بالینی      4
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     بسمه تعالی     
 

  خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان   و دانشگاه علوم پزشکی
  پزشکی دانشکده 

 
  
  

  زشكيدانشكده پ ،مجتمع آموزشي پرديس دانشگاه علوم پزشکی ،بروجرد –باد آخرم  جاده ٤ كيلومتر :خرم آباد
 ۰۶۶۱- ۶۲۰۰۱۳۳ :کستلف

 http://lums.ac.ir: آدرس سايت
  :medicine@lums.ac.ir E-mail: پست الكترونيكي آدرس 

   شماره :
                                                                                  

 تاریخ :  
                                                                                        

 پیوست :
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