
  سمه تعالياب
  

  »  دفاعموفقيت در جلسه دانش آموختگان پس ازاقدامات   «
  

را در خدمت به  گوئيم و توفيقات علمي وفرهنگي شمايلي تبريك ميدر اين مقطع تحصرا موفقيت شما  ،تمسرّبا  ؛دانش آموخته گرامي
  .تعال مسألت داريمخداوند م ت مسلمان ايران اسالمي ازمل
  

  .به نكات ذيل عنايت فرماييد طفاً،ل ي؛زشي و پژوهشي تحصيلومرحله آم با عنايت به اتمام
انجام شود و تمام نسخه ها راهنما محترم داوري و استاد محترم مطابق نظر هيأت  چكيده آن  و رساله/ پايان نامه دراصالحات الزم  .1

توسط دانشجو از سوي هيأت داوران هاي وارد شده كليه ايراد«: استاد راهنما برسد و امضاي به تاييدبا اين جمله پيش از صحافي 
 .»برطرف شده است

 .صفحه بندي و صفحه آرايي مطابق دستورالعمل پژوهشگاه انجام شود ،تدوين نهايي .2

ي دريافت شده را روز وارد و شماره رهگيرhttp://thesis.irandoc.ac.ir در سايت رساله /اطالعات كتابشناختي پايان نامه .3
 .تحويل داده شودامور پژوهشي تحصيالت تكميلي  بهتسويه حساب 

 . قرارگيرد  ) 3(  درصفحهرساله  /تجليد پايان نامه درصحافي و ارزيابي هيأت داورانفرم تصوير  .4

 .مديريت تحصيالت تكميلي دريافت فرماييد امور پژوهشياين فرم را از : تذكر 

  .تهيه شودنسخه  )5(به تعداد   pdfك فايل و ي wordحاوي يك فايل رساله / لوح فشرده از پايان نامه  .5
 جلد براي دانشجويان دكتري 8جلد براي دانشجويان كارشناسي ارشد و  7به تعداد رساله / صحافي پايان نامه  و تكثير 

 :يادآوري مهم 

تأخير  اشي ازبراي آشنايي با مراحل و نحوه تسويه حساب و پيشگيري مشكالت احتمالي نمقطع كارشناسي ارشد، ه دانش آموخت •
مديريت تحصيالت  و ارائه مقاله خود به امور پژوهشيبراي تسويه حساب   دفاعجلسه ماه پس از  3حداكثر  در آن، ضروري است

  .نمايدمراجعه تكميلي 
  
  

  مديريت تحصيالت تكميلي پژوهشگاه               



  ))مدارك الزم براي انجام گام هاي تسويه حساب با مديريت تحصيالت تكميلي((

  

  )پشت و رو(اصل و كپي كارت ملي  - 1

  اصل شناسنامه - 2

واحـد تحصـيالت   -در صورت مفقود شدن كارت به سايت پژوهشگاه(كارت دانشجويي  -3

  ).نماييدتكميلي مراجعه و فرم مربوطه را دريافت، تكميل و به امور دانشجويي ارائه 

ريال در صورت مفقود شدن كليـد بـه شـماره     20000واريز مبلغ (كليد كمد دانشجويي  - 4

  )بانك ملي به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه علوم انساني 0107428525007حساب 

  دفترچه اقساط مقطع قبل - 5

  دفترچه و كارت هاي طرح غدير - 6

  اهاصل و كپي فيش واريزي هزينه سنوات تحصيلي به حساب پژوهشگ -7

  ربال بابت خريد تمبر صدور گواهي نامه موقت يا دانشنامه 20000پرداخت  - 8

  )ويژه آقايان(كارت پايان خدمت يا كارت معافيت از خدمت  - 9
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