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SSUUBBJJEECCTT::  GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  OOFF  MM..PPHHIILL,,  MMHHPPEE,,  MM..SSCC..,,  MMSS,,  MMDD,,  MMDDSS,,  PPHH..DD  TTHHEESSIISS  
  

  

  TThheessiiss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  ssoofftt  ffoorrmm  oonn  eemmaaiill  aaddddrreessss  ((tthheessiiss@@uuhhss..eedduu..ppkk))  pprriioorr  ttoo  tthhee  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  hhaarrdd  ccooppiieess  ffoorr  cchheecckkiinngg  tthhee  ssiimmiillaarriittyy  iinnddeexx  tthhrroouugghh  tthhee  ssooffttwwaarree  ttuurrnniittiinn..  

  AAnnyy  tteexxtt  ccooppiieedd  &&  ppaasstteedd  ffrroomm  aannyy  rreessoouurrccee  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppllaaggiiaarriissmm..  

  IItt  iiss  rreeqquuiirreedd  tthhaatt  aannyy  tteexxtt  ttaakkeenn  ffrroomm  aa  rreessoouurrccee  mmuusstt  bbee  ppaarraapphhrraasseedd  iinn  sscchhoollaarr’’ss  oowwnn  wwoorrddss  &&  

mmuusstt  bbee  rreeffeerreenncceedd..  TThhee  mmiinniimmuumm  tthheessiiss  ssiimmiillaarriittyy  iinnddeexx  aacccceeppttaabbllee  rraannggee  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  bbeellooww  

1199%%..    

  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  ccoonnffiirrmmaattiioonn  tthhaatt  tthhee  tthheessiiss  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  aacccceeppttaabbllee  rraannggee  ooff  ssiimmiillaarriittyy  iinnddeexx,,  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  tthhrroouugghh  aa  ccoovveerriinngg  lleetttteerr  ffrroomm  HHeeaadd  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  tthhee  

CCoonndduucctt  sseeccttiioonn,,  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn,,  UUHHSS  LLaahhoorree::--  

11..  FFoouurr  ((44))  CCooppiieess  ooff  TThheessiiss  ((ttaappee  bbiinnddiinngg))  wwiitthh  ssiimmiillaarriittyy  iinnddeexx  //  ppllaaggiiaarriissmm  rreeppoorrtt  aanndd  oorriiggiinnaall  

SSiiggnn  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorr  aanndd  ccoo--ssuuppeerrvviissoorr  oonn  ““SSuuppeerrvviissoorr  CCeerrttiiffiiccaattee””  oonn  eeaacchh  ccooppyy..  

22..  FFoouurr  ((44))  CCooppiieess  ooff  tthhee  FFiinnaall  aapppprroovveedd  SSyynnooppssiiss..      

33..  OOnnee  SSoofftt  ccooppyy  ((tthhrroouugghh  CCDD//UUSSBB//ee--mmaaiill))  ooff  tthheessiiss  MMSS  WWoorrdd  ffoorrmmaatt  ((FFiillee  SSiizzee  lleessss  tthhaann  1100  MMBB))    

44..  TTwwoo  ppaaggeess  sshhoorrtt  rreessuummee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee..  ((wwiitthh  uuppddaatteedd  aaddddrreessss,,  eemmaaiill  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerrss))  

55..  CCooppyy  ooff  LLeetttteerr  ooff  eetthhiiccaall  aapppprroovvaall    

66..  TTwwoo  ((22))  PPaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphhss..  ((aatttteesstteedd))  

77..  CCooppyy  ooff  AASSRRBB  lleetttteerr  rreeggaarrddiinngg  aapppprroovvaall  ooff  tthheessiiss  ttooppiicc..  

88..  CCooppyy  ooff  MMBBBBSS//BBDDSS  DDeeggrreeee  ((aatttteesstteedd  ccooppyy))    

99..  CCooppyy  ooff  DDeettaaiill  MMaarrkkss  ooff  MM..  PPhhiill  PPrriimmaarryy    

1100..  CCooppyy  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  lleetttteerr  ooff  UUHHSS..  

1111..  CCooppyy  ooff  CCNNIICC  ((aatttteesstteedd))  

1122..  CCooppyy  ooff  EExxiitt  //  FFiinnaall  NNoottiiffiiccaattiioonn  ((RR..  LL  TThheessiiss))  ooff  ssuubbjjeecctteedd  EExxaammiinnaattiioonn..    

1133..  TThheessiiss  pprroocceessss  FFeeee  ffoorr  PPhh..DD  iiss  RRss..  1100,,775500//--  &&  ffoorr  aallll  ootthheerr  ddiisscciipplliinneess  RRss..  66,,775500//--  FFeeee  wwiillll  bbee  

ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  UUHHSS  AAccccoouunntt  ##  1111--55  ((NNIIDDAA))  NNBBPP--SShheeiikkhh  ZZaayyeedd  HHoossppiittaall  CCoommpplleexx,,  LLaahhoorree  oorr  

tthhrroouugghh  PPaayy  OOrrddeerr  //DDrraafftt  iinn  ffaavvoouurr  ooff  TTrreeaassuurreerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  LLaahhoorree..    

1144..  FFeeee  vvoouucchheerr  ggeenneerraattiioonn  lliinnkk  iiss    hhttttppss::////ffmmss..uuhhss..eedduu..ppkk//  

1155..  TThhee  ssiiggnnaattuurreess  ooff  ssuuppeerrvviissoorr  aanndd  ccoo--ssuuppeerrvviissoorr  aarree  mmaannddaattoorryy  oonn  tthheessiiss  ssuubbmmiissssiioonn  aanndd  

ccoommpplleettiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

1166..  FFoorr  MM..PPhhiill  &&  eeqquuiivvaalleenntt,,  MMSS,,  MMDD,,  tthheessiiss  aallll  ssuuppeerrvviissoorrss  mmuusstt  pprroovviiddee  aa  PPaanneell  ooff  ffoouurr  LLooccaall  &&  

tthhrreeee  FFoorreeiiggnn  EExxaammiinneerrss  wwiitthh  tthheeiirr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ccoommpplleettee  wwiitthh  tthheeiirr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt,,  

ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  EEmmaaiill  iinn  ccoonnffiiddeennttiiaall  sseeaalleedd  eennvveellooppee  rroouutteedd  tthhrroouugghh  HHeeaadd  ooff  

DDeeppaarrttmmeenntt  //  iinnssttiittuuttiioonn..  

1177..  FFoorr  PPhh..DD  tthheessiiss,,  lliisstt  ooff  eexxaammiinneerrss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AASSRRBB  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn..  

1188..  DDuurriinngg  tthheessiiss  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss  aallll  ssttuuddeennttss,,  ssuuppeerrvviissoorrss  aanndd  eexxaammiinneerrss  aarree  ddiirreecctteedd  ttoo  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  ppoolliicceess  iinn  ttrruuee  lleetttteerr  aanndd  ssppiirriitt..  
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