
 به نام خدا

و ولين،ممش:توجه قابل  پژوهشگاه آموختگان دانشدانشجويان سال آخر

:تذكرات مهم
وكه از آنجا دانشـجو تحصـيالت زمـان بعنـوان اتمـامو برگزاري جلسه دفـاع شدهپايان نامه بعنوان آخرين واحد درسي دانشجو محسوبيا رساله

و وزارت علوم، تابع قوانين مربوط به دانش آموختگانپس از آن دانش آموخته،دوشميبوحسم سازمان نظـام وظيفـه، صـندوق رفـاه دانشـجويان
و ضروريتو عدم بروز مشكالدر امور براي تسريع خواهد بود،ساير نهادهاي قانوني كشور  مي به اطالع ذيلموارد مهم :شودرسانده

 حاصـل خـود اطمينـان تحصـيلي مراجعه به امور دانش آموختگـان، از تكميـل پرونـدهبااز برگزاري جلسه دفاع، قبل دانشجويان سال آخر-1
.نمايند

و مشمولين نظام وظيفهدانش آموخت-2 راه امور دانش آموختگانب پس از برگزاري جلسه دفاعبايستيم گان و راهنمـايي الزم دربـاره مراجعه
.دريافت نمايند)...و10+، دفاتر پليسنظام وظيفه سازمانبه معرفي،ها گواهيخواست در

دالو اندكه در طول مدت تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده نمودههستند آقاياني مشمولين نظام وظيفه:توضيح� : از جملهيلي به
و دانش آموخته شدن شانصراف از تحصيل، اخراج، انتقال به دانشگاه ديگر .استدهتحصيل ايشان متوقف

و يا پايان نامهبرگزاريزا بعد ماه3حداكثرنگادانش آموخت-3 گ تسويه حساببرارائه تا با;دنفرصت دار خود جلسه دفاع از رساله
و امور دانش آموختگانبه تكميل شده :از جملـه،بعـدي اقـدامات شـده اعـالم پس از مهلت.تقاضاي صدور گواهينامه موقت نمايد مراجعه

.پذيردميصورت)قطعيكل معدلينبا تعي(معرفي دانش آموخته به وزارت علوم
از:توضيح� ومعدل كل قطعيمنظور 20پايان نامه ذكر شده در صورتجلسه دفاع است كه ممكـن اسـت از يا همان معدل كل با احتساب نمره رساله

و يا با دادن مهلتي از( ماه3نمره باشد نمره باقيمانده آن منوط به انجام اقـداماتي از جانـب2و اخذ محسوب شده باشدنمره18از)دفاعجلسه پس
.باشدميدر مهلت مقرر ذكر شده فوق دانش آموخته 

و به شرط گذشت حداكثريكبراي،صدور نامه اعالم فراغت از تحصيل-4 از3بار و تسـويه حسـاب تاريخ ماه فراغت از تحصيل دانش آموخته
و امور آموزش  .خواهد بود امكان پذيربا امور دانشجويي

از،صدور نامه فوق:1توضيح� مي3بعد و تحويل برگ تسويه حساب .باشدماه از تاريخ فراغت از تحصيل منوط به تكميل
شد:2توضيح� و بورسيه و پرورش مياين گواهي براي شاغلين در آموزش .شودگان وزارت علوم به عنوان دستگاه متعهدله ايشان صادر

تا-5 به3در صورتيكه دانش آموخته و تحويل برگ تسويه حساب به امور دانـش آموختگـان اقـدام ماه بعد از فراغت از تحصيل، نسبت تكميل
مي2اكثر ظرف مدت حدصدور گواهينامه موقت نمايد با. شودهفته انجام  اولويت كمتري نسبت به انجـام امـور ايشـان اقـدام در ساير موارد

.شودمي
و براي بورسيه هاي وزارت علـوم،:توضيح� و پرورش به آدرس محل خدمت ايشان و فنـاوري گواهينامه موقت شاغلين در آموزش بـه اداره تحقيقـات

.شودبورس وزارت علوم ارسال مي

و يا وكيل قانوني ايشان با رعايت نامهتحويل گواهي-6 )2اطالعيـه شـماره(موقت نامهشرايط تحويل گواهيموقت به شخص دانش آموخته
.شودانجام مي
و نقص، ايراد،� بهمشمول، توجه عدمكه ناشي از ... تاخير به وجود آمده در انجام امور و دانش آموخته و دانشجو هر يك از توصيه ها

.عهده ايشان استهب باشد، موارد فوق

با امور دانش)ساختمان كريمخان( 209داخلي شماره تلفنياوdanesh@ihcs.ac.ir:قبل از مراجعه، از طريق پست الكترونيك
و هماهنگي الزم را انجام دهيد .آموختگان تماس

و مشمولين  امور دانش آموختگان
 تحصيالت تكميليمديريت

1اطالعيه شماره
امور دانش آموختگان


