
 تحصـيالت  و پژوهشـي  معاونت به دانشجو التحصيلي فارغ اعالم براي نياز مورد مدارك ٭
 : تكميلي

 

 زير مدارك همراه پژوهشكده رئيس نامه .1
 مجـوز  بـا  خاص موارد در مگر باشد مي نامه پايان از دفاع تاريخ با برابر التحصيلي فارغ تاريخ( رساله از دفاع گزارش .2

 )پژوهشگاهآموزشي  شوراي
 " پژوهشگاه دكتري نامه پايان تدوين و نگارش نحوه" در شده ذكر موارد مطابق نامه پايان نهايي فرم از نسخه  سه  .3
و  ايـران  علمـي  مـدارك  و اطالعـات  پژوهشـگاه  بـه  ارسـال  و و تحصيالت تكميلـي  پژوهشي معاونت در به منظور ثبت(

 .گردد مي ارسال پژوهشگاه كتابخانه به پژوهشكده توسط مستقيما نيز نسخه يك  )كتابخانه ملي ايران
  )Texو  pdf ، wordفرمت ( نامه پايان الكترونيكي فايل .4
 مالي حساب تسويه برگ .5
 علمي ايران مدارك و اطالعات پژوهشگاه سايت در دانشجو توسط نامه پايان اطالعات ورود به مربوط رهگيري شماره .6

(http://thesis.irandoc.ac.ir)   
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 نظام به معرفي نامه تا دهد انجام را التحصيلي فارغ به مربوط امور تا دارد فرصت ماه 2 تا حداكثر دانشجو رساله از دفاع از پس ٭

  .صادرشود وظيفه
 
  : پذيرد مي صورت زير مدارك ارائه قبال در موقت مدرك صدور ٭
 

 پژوهشكده طرف از التحصيلي فارغ اعالم نامه .1
 دفترچـه  يـا  و) آن راعتبا زمان در( موقت / دائم معافيت كارت يا خدمت پايان كارتاصل و كپي از پشت و رو  ارائه .2

 )آقايان مورد در(ر اعتبا زمان در غيبت مهر بدون خدمت به آماده
 بورسـيه  كـه  افـرادي  يـا  و پـرورش  و آمـوزش  وزارت در شاغل يا و دبيري خدمت متعهد آموختگان دانش مورد در .3

 رشـته  آموختـه  دانـش  تحصـيلي  قبلـي  مقطـع  در كـه  افرادي يا و اند بوده ادانشگاهه يا و اجرايي مختلف دستگاههاي
 ، مربوطـه  اداره از نامـه  ارائـه  با تنها تحصيالت پايان گواهي يا و موقت گواهي تحويل اند، بوده دامپزشكي يا و پزشكي
 طـرح  يا و بورس تعهدات از معافيت يا و انجام بر مبني دامپزشكي سازمان / بهداشت وزارت يا و دهنده بورس سازمان
  .است پذير امكان آموخته، دانش به مدرك تحويل بودن بالمانع و انساني نيروي خدمت

 
  : پذيرد مي صورت زير مدارك ارائه قبال در دائم مدرك صدور ٭
 

 مدرك درخواست فرم تكميل .1
 )ميگردد اخذ اصل برابر تصوير(ي قبل مقطع دانشنامه كپي و اصل .2
 اسـير  فرزند يا برادر معافيت يا و پزشكي يا كفالت( موقت معافيت كارت يا دائم معافيت يا خدمت پايان كارت اصل .3
 )آقايان مورد در( كارت روي و پشت از كپي يك و )ن آ رااعتب مدت در
 )صندوق آن مزاياي از استفاده صورت در ( رفاه صندوق با حساب برتسويه مبني دانشجويان رفاه صندوق تائيديه .4
 تحصيالت پايان موقت گواهي اصل .5
 و كـار  به شروع تاريخ شامل خصوصي يا دولتي بخش هر از( رايگان آموزش خدمت تعهد ميزان به كار انجام گواهي .6

 اداره از كاريابي عدم گواهي يا و )  ميباشيد كار به مشغول حاضر حال در يا بودهايد كار به مشغول تاريخي چه تا اينكه
 اجتماعي امور و كار كل

 قبلي تحصيل محل دانشگاه از رايگان آموزش تعهدخدمت انجام نحوه فرم .7
 وزارت از يـا  ربـط  ذي سـازمان  تعهـدات  اتمـام  بـر  مبني دهنده بورس ن سازما از نامه بورسيه دانشجويان مورد در .8

 پرورش و آموزش



 بـودن  بالمـانع  و تعهـدات  اتمام بر مبني پزشك دانشجويان مورد در بهداشت وزارت يا و وزارتخانه آن شاغلين مورد در
 مدرك تحويل


