
 مقطع كارشناسي ارشد و دكتريراهنماي مراحل دانش آموختگي 

 قبل از دفاع 

َش گًوٍ الذامي دس ساستاي دفاع اص پايان وامٍ تٍ دفتش تحظيالت تىميلي مشاجؼٍ وشدٌ تا وسثت تٍ سفغ وًالض احتمالي لثل اص  تايذداوشجًيان  -1

. ومايىذالذام خًد  آمًصشيپشيوذٌ 

. تاشذدفاع حذالل تايذ چُاس ماٌ فاطلٍ تحظيالت تىميلي داوشىذٌ تا سيص جلسٍ  پيشىُادي پايان وامٍ دس شًساياص صمان تظًية طشح : تزوش

. وذ سَگيشي مشتًطٍ سا اخز ومايذ www.tik.irandoc.ac.irتا مشاجؼٍ تٍ يتگاٌ داوشجً تايذ  -2

ي اسائٍ آوُا تٍ َمشاٌ يه وسخٍ اص پايان وامٍ تٍ دفتش داوشىذٌ  (تىميليمىحظشا اص يتگاٌ تحظيالت )وامٍ  پايانتا تىميل فشمُاي مشتًط تٍ دفاع اص  -3

. مشاحل اداسي دفاع اص پايان وامٍ آغاس گشديذٌ ي وُايتا َيات دايسان ي ومايىذٌ تحظيالت تىميلي داوشگاٌ مشخض مي گشدد

 

از دفاع  بعد

فشم تطثيك وسخٍ " ثيش ي طحافي پايان وامٍ تا تحًيل، مجًص تهدفاع تجلسٍت دايسان دس طًساپس اص تىميل تظحيحات پايان وامٍ ي تاييذ َي -4

  .تٍ تحظيالت تىميلي طادس مي شًداص پايان وامٍ وسخٍ وامل تُمشاٌ  "الىتشيويىي تا دستًسالؼمل وگاسش پايان وامٍ

. اسائٍ ومايذ تىميليتحظيالت دفتش سا اخز ي تٍ وذ سَگيشي  www.irandoc.ac.ir يتگاٌتٍ داوشجً تايذ تا مشاجؼٍ  -5

 ضمىاً) .تحًيل ومايذي داوشىذٌ ريشتط  تٍ دفتش تحظيالت تىميلي َاي تؼييه شذٌ فشمتمطاتك تا سا مشتًطٍ  )لًح فششدٌ CD (يه داوشجً تايذ -6

 .(ستا الضامي ي وتاتخاوٍ مشوضيتٍ استاد ساَىما  CDتُمشاٌ اسائٍ يه وسخٍ پايان وامٍ 

 .تا مشاجؼٍ داوشجً تٍ دفتش تحظيالت تىميلي ي اسائٍ واست داوشجًيي ي اوجام مشاحل تسًيٍ حساب دس ساماوٍ گلستانست داوشجًيي اتطال وا -7

 .تٍ دفتش تحظيالت تىميلي ػذم تذَياػالم يافت دفتشچٍ الساط تًسط داوشجً يا دساػالم طىذيق سفاٌ داوشگاٌ تٍ مىظًس  وامٍاسائٍ  -8

 

 ات جهت صدور مدرک تحصيليتوضيح

تشاي فشاغت اص الصم سوامٍ سيضي يصاست متثًع ي مذاسن اي ػالي بشًسپس اص تشسسي وامل پشيوذٌ اص لحاظ گزساوذن وامل دسيس تشاتش سشفظل  -10

 مذت يه َفتٍ ي داوشىامٍ پايان تحظيالت گًاَيىامٍ مًلت حذاوثش دس فالذ ومض تاشذچىاوچٍ پشيوذٌ  ،وليٍ مًاسد آئيه وامٍ آمًصشيسػايت تحظيل ي 

. سيص طادس ي تحًيل خًاَذ شذ 15 دس مذت سيض ومشات حذاوثشَمشاٌ  تٍ

تا دفتش تحظيالت  023 -35220240تظًست تلفىي تا شماسٌ ، وٍ متماضي لثل اص مشاجؼٍ تٍ داوشگاٌمحمك خًاَىذ شذفًق تىُا دس طًستي  صمان َاي 

                                                                                                                                                              .َاي الصم سا اوجام دادٌ تاشذ َىگيتىميلي َما

ايه . اسائٍ مي گشددجُت مؼشفي تٍ وظام يظيفٍ ال مؼافيت تحظيلي تشگٍ اتط ،اوجام مشاحل تاالداوشجًيان مشمًل وظام يظيفٍ پس اص تٍ  -11

مي پس اص اوجام خذمت يظيفٍ تا دسدست داشته اطل واست پايان خذمت  جُت دسيافت گًاَيىامٍ مًلت پايان تحظيالت يا داوشىامٍ داوشجًيان

  .مشاجؼٍ ومايىذتٍ داوشگاٌ لثلي َماَىگي  تا تًاوىذ

امًس وظام اوجام جُت  ..ياوظشاف  ،فاسؽ التحظيلي، اخشاجاص تاسيخ يىسال . .اوظشافي ي ياداوشجًيان اخشاجي  فاسؽ التحظيالن، الصم تٍ تًضيح است*

 .شًوذ سشتاصي مياضافٍ خذمت مشمًل  تلمي شذٌ يغائة  الذام ومايىذ دس غيش ايه طًستفشطت خًاَىذ داشت دس ايه خظًص يظيفٍ 


