
  خالصه مراحل کاري دانشجوي انجام پایان نامه در پژوهشکده
  

 لطفا مراحل ذیل را به ترتیب مطالعه و مالحظه نماییدضمن عرض خیرمقدم دانشجوي محترم 

معاون آموزشی) خطاب به  رییس یا ،معاون پژوهشی ،رییس دانشکده ،باالترین مقام دانشگاه (رییس دانشگاههر یک از از  ممهور به مهر و امضا شده ثبت اصل نامه - 
  استاد راهنما در متن نامه.و  ه عنوان پروپوزال تصویب شد شماره دانشجویی، ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلیذکر  توسط دانشجو بادر دبیرخانه  ریاست پژوهشکده

تصویب موضوع و پس از و طی مراحل ه یا رئیس دانشکده) از دانشگاه (مدیر گرونامه معرفی است پس از ارائه دانشجویانی که پروپوزال آنها هنوز مصوب نشده  - 
می توانند و ارائه متن پروپوزال ماه  اجازه تردد آموزش را دریافت نمایند. پس از آن تصویب پروپوزال  3به مدت به صورت موقت و می توانند موافقت پژوهشکده 

 جام پایان نامه را دریافت نمایندانبراي کل دوره تردد کارت 

  نه نامه معرفی از دانشگاه را می توانید از اداره آموزش دریافت نمایید.نمو  - 

   02632703536-02632709652شماره تماس :  .جهت اخذ جواب پیگیري تلفنی یا حضوري توسط دانشجو - 
 )303یرخواه (داخلی کارشناس آموزش: سرکار خانم خ                 )  260آموزش: سرکار خانم دکتر شهبازي (داخلی  دیرم         

  

------------------------------------------------------------------------ 

  موافقت با انجام پایان نامه مراحل اداري پس ازاخذ
  

   (ساختمان اداري پژوهشکده) آموزشواحد تحویل مدارك به  .1

کپی آخرین مدرك تحصیلی / کپی کارت دانشجویی/  3*4لی یکسري/ یک قطعه عکس کپی تمام صفحات شناسنامه یکسري/ کپی پشت و رو کارت ممدارك شامل 
  در واحد آموزش تکمیل فرم مشخصات فرديمقطع قبلی/ 

 --------------------- ----- 

 )ساختمان اصلی پژوهشکدهبه تعهدات به اداره حقوقی ( مربوطتحویل مدارك  .2

/ کپی فیش حقوقی یا حکم کارگزینی/ کپی پشت و رو کارت ملی/ کپی تمام صفحات شناسنامهمیلیون تومان سفته / مدارك ضامن معتبر شامل:  4دکتري  دانشجویان
 ارائه تعهد به اداره حقوقی/ سفته توسط ضامن امضا شود

کپی فیش حقوقی یا حکم / کپی پشت و رو کارت ملی/ ت شناسنامهمدارك ضامن معتبر شامل: کپی تمام صفحا/ میلیون تومان سفته 2کارشناسی ارشد  دانشجویان
  ارائه تعهد به اداره حقوقی/ سفته توسط ضامن امضا شود کارگزینی ضامن/

  اداره حقوقی تماس نمایند.  0263270356-02632709652جهت اطمینان و یا هرگونه سوال از اداره حقوقی با شماره تلفن هاي: 
----------------------------  
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  .به بخش براي شروع کار و اخذ کارت ترددرسمی دانشجو جهت معرفی آموزش پژوهشکده  اداره بهمجدد مراجعه  .3

 .جهت تعریف اثرانگشتکارگزینی مراجعه به  .4

   .مالقات حضوري با ریاست محترم پژوهشکده تعیین وقت جهتدفتر ریاست پژوهشکده مراجعه به  .5

 پژوهشکده. استفاده از اینترنت صدور مجوز جهت طات و انتشاراتفناوري ارتبامراجعه به مدیریت  .6

  
تسویه حساب مراجعه انجام مراحل به آموزش پژوهشکده جهت ماه پس از اتمام دوره  3در اسرع وقت و  حداکثر دانشجو پس از اتمام دوره می بایست : 1تبصره 
  .نماید

  و ارائه آن به آموزش صورت پذیرد. بخش مربوطهتوسط استاد محترم راهنما و با تایید ست تمدید ، درخوادر صورت نیاز به تمدید مدت زمان حضور: 2تبصره 
 
  مهم:

معرفی  موافقت رسمی پژوهشکده و  با اخذ صرفا نامه پایانپژوهشکده جهت انجام  در تحقیقاتی ها و آزمایشگاه هاي حضور دانشجو در بخش
 تامکان پذیراس ارت ترددبه بخش مربوطه و دریافت کاداره آموزش  نامه
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