
 راهنمای مراحل دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  

  قبل از دفاع 

دانشجويان بايد قبل از هر گونه اقدامي در راستاي دفاع از پايان نامه به دفتر تحصيالت تكميلي مراجعه كرده تا -1
 نسبت به رفع نواقص احتمالي پرونده اقدام الزم صورت پذيرد.

(از زمان تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تا روز جلسه دفاع حداقل بايد 
  چهار ماه فاطله باشد)

دانشجو بايد پيش از تصويب درخواست دفاع در دانشكده با مراجعه به دفتر تحصيالت تكميلي هماهنگيهاي الزم -2
  ه انجام رسانند .جهت تعيين و رزرو مكان جلسه دفاع را ب

با تكميل فرمهاي مربوط به دفاع از پايان نامه (منحصرا از وبگاه تحصيالت تكميلي)و ارائه آنها به همراه يك نسخه  -3
از پايان نامه به دفتر دانشكده مراحل اداري دفاع از پايان نامه آغار گرديده و نهايتا هيات داوران و نماينده تحصيالت 

 	ص مي گردد.تكميلي دانشگاه مشخ

 پس از دفاع

پس از تكميل تصحيحات پايان نامه و تاييد هيت داوران در صورتجلسه دفاع ، مجوز تكثير و صحافي پايان نامه با -4
  تحويل يك نسخه كامل به تحصيالت تكميلي صادر مي شود.

تر تحصيالت تكميلي ارائه كد رهگيري را اخذ و به دف www.irandoc.ac.irدانشجو بايد با مراجعه به وبگاه  -5
  نمايد

مربوطه مطابق با فرمتهاي تعيين شده  cdعدد لوح فشرده  2دانشجو بايد دو جلد پايان نامه صحافي شده بهمراه  -6
به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل نمايد.(ضمنا ارائه يك نسخه پايان نامه به استاد راهمنا و يك نسخه به دفتر 

  دانشكده الزاميست)

  يافت فرم تسويه حساب و ارائه آن پس از اخذ امضاءهاي ذيربطدر -7



  ارائه نامه صندوق رفاه دانشگاه بمنظور اعالم دريافت دفترچه اقساط توسط دانشجو يا اعالم عدم بدهي-8

  تحويل كارت دانشجوئي-9

  توضیحات جهت صدور مدرک تحصیلی

رابر سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي وزارت متبوع و پس از بررسي كامل پرونده از لحاظ گذراندن كامل دروس ب-10
مدارك الزم براي فراغت از تحصيل و رعايت كليه موارد آئين نامه آموزشي ،چنانچه پرونده فاقد نقص باشد گواهينامه 

 روز صادر و تحويل 15موقت حداكثر در مدت يك هفته و دانشنامه پايان تحصيالت بهمراه ريز نمرات حداكثر در مدت 
 يتلفن بصورت مستقيم مراجعه از قبل متقاضي كه شد خواهند محقق صورتي در تنها فوق	خواهد شد مهلتهاي زماني

  .باشد داده انجام را الزم هماهنگيهاي تكميلي تحصيالت دفتر با 023- 35247192 شماره با

  روز 15صدور دانشنامه پايان تحصيالت بهمراه ريز نمرات حداكثر در مدت -ب

دانشجويان مشمول نظام وظيفه پس از انجام مراحل باال برگه ابطال معافيت تحصيلي جهت معرفي به نظام  به -11
وظيفه ارائه ميگردد.اين دانشجويان پس از انجام خدمت وظيفه با دردست داشتن اصل كارت پايان خدمت جهت 

 قبلي به دفتر تحصيالت تكميلي مراجعهدريافت گواهينامه موقت پايان تحصيالت يا دانشنامه ميبايست با هماهنگي 
  نمايند

الزم به توضيح است دانشجويان فارغ التحصيل شش ماه از تاريخ دفاع و دانشجويان اخراجي ، انصرافي و... چهار ماه 
از تاريخ اخراج ، انصراف يا... فرصت دارند جهت امور نظام وظيفه اقدام نمايند در غير اين صورت غايب تلقي شده و 

  ول اضافه خدمت سربازي ميشوند.مشم

 


