
غ التحصیلیمدارك مورد نیاز براي  ٭ عالم فار شجو به  ا کمیلی مدیریت امور آموزشیدان   :و تحصیالت ت

 ه رئیس پژوهشکده همراه مدارك زیر؛نام .1
شگاه) گزارش دفاع از رساله (تاریخ فارغ التحصیلی برابر با تاریخ دفاع از پایان نامه می باشد مگر در موارد خاص با مجوز شوراي آموزشی پژوه .2

 ؛
(یک نسخه  "نحوه نگارش و تدوین پایان نامه دکتري پژوهشگاه"از فرم نهایی پایان نامه مطابق موارد ذکر شده در الکترونیکی دو نسخه  .3

توسط  "براي نگهداري در معاونت پژوهشی و یک نسخه براي ارسال به پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی) . یک نسخه نیز مستقیما
 پژوهشکده به کتابخانه پژوهشگاه ارسال می گردد.

 ؛برگ تسویه حساب مالی .4
ژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران شماره رهگیري مربوط به ورود اطالعات پایان نامه توسط دانشجو در سایت پ .5

)http://thesis.irandoc.ac.ir(؛ 
 ؛کارت دانشجویی  .6
 ؛فرم تکمیل شده مربوط به سازمان اسناد و کتابخانه ملی  .7
 ؛جدید (خانم ها با حجاب کامل )  3*4دو قطعه عکس  .8

 ماه فرصت دارد تا امور مربوط به فارغ التحصیلی را انجام دهد تا نامه معرفی به نظام وظیفه صادر شود. 2پس از دفاع از رساله دانشجو حداکثر تا  ٭  

رائه مدارك زیر صورت می پذیرد :  مدرك موقتصدور   ٭  در قبال ا

 ؛نامه اعالم فارغ التحصیلی از طرف پژوهشکده .1
و یا دفترچه آماده به خدمت (در زمان اعتبار آن) کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم / موقت اصل و کپی از پشت و رو ارائه  .2

 ؛بدون مهر غیبت در زمان اعتبار (در مورد آقایان)
بورسیه دستگاههاي مختلف و یا افرادي که شاغل در وزارت آموزش و پرورش و یا متعهد خدمت دبیري در مورد دانش آموختگان  .3

بوده اند، تحویل   قبلی تحصیلی دانش آموخته رشته پزشکی و یا دامپزشکیبوده اند و یا افرادي که در مقطع اجرایی و یا دانشگاهها 
زمان گواهی موقت و یا گواهی پایان تحصیالت تنها با ارائه نامه از اداره مربوطه ، سازمان بورس دهنده و یا وزارت بهداشت / سا

دامپزشکی  مبنی بر انجام و یا معافیت از تعهدات بورس و یا طرح خدمت نیروي انسانی و بالمانع بودن تحویل مدرك به دانش 
 آموخته، امکان پذیر است.

 تعیین وضعیت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان  .4

رائه مدارك زیر صورت می پذیرد :  مدرك دائمصدور   ٭  در قبال ا

 ؛درخواست مدركتکمیل فرم  .1
 ؛گردد)اصل و کپی دانشنامه مقطع قبلی (تصویر برابر اصل اخذ می .2
کارت معافیت موقت (کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر در مدت اعتبار اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا   .3

 ؛(در مورد آقایان) و یک کپی از پشت و روي کارتآن)  
 ؛رفاه دانشجویان مبنی برتسویه حساب با صندوق رفاه (در صورت استفاده از مزایاي آن صندوق)تائیدیه صندوق  .4
 ؛اصل گواهی موقت پایان تحصیالت .5
و تکمیل اطالعات مربوط به تقاضاي بررسی لغو  https://portal.saorg.irمراجعه به سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد ) به آدرس  .6

و از آخرین مقطع تحصیلی  IEزم به ذکر است دانشجویان بعداز مطالعه دقیق راهنماي استفاده از سامانه با استفاده از مرورگرال( تعهد آموزش رایگان
 .) باید اطالعات را وارد نمایند

 در مقاطع قبلی؛  تصویر تائیدیه هاي لغو تعهد آموزش رایگان دریافتی .7
در مورد دانشجویان بورسیه نامه از سازمان بورس دهنده مبنی بر اتمام تعهدات سازمان ذي ربط یا از وزارت آموزش و پرورش در مورد  .8

 ؛شاغلین آن وزارتخانه و یا وزارت بهداشت در مورد دانشجویان پزشک مبنی بر اتمام تعهدات و بالمانع بودن تحویل مدرك
در صورت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري "فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی  "مربوط به استفاده ازلغو تعهد خدمت  به نامه مربوط .9

  ؛استفاده از فرصت مطالعاتی 
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