
 »۲۲/۰۲/۹۴ ششمويرايش: «                                                       »به نام خداوند جان و خرد«                                                                                       

 »مدیریت پژوهش و فناوري«

  

 » هاي دانشجویینامهجهت حمایت از پایانتکمیل اقدامات   شیوه ونحوه مراجعه متقاضیان «

  

 

  

  

 

  

 

 

                               

  

  

  

  

                                                                     

  

  

  

  

 

 

 

    

  
  
  نکات:    
 ) ارائه گردد.تيموجود در ساش و پخش (يشرکت ملی پاال مورد تأييد و در فرمت به صورت اصلشود) بايد طول انجام حمايت ارائه ميشجو در هاي تكميل شده توسط دانپروپوزال و ساير مدارك (كه در قالب فرم  .۱

 ، مسئوليتي ندارد. گرددصورت حضوري بدون هماهنگي قبلي يا از طريق نامه نگاري) ارائه ههاي متفرقه، بدر فرم( صوص مداركي كه خارج از روال فوقمديريت پژوهش و فناوري در خ  .۲
 باشد.مي پروپوزال دكتريپروپوزال كارشناسي ارشد و يك يك تركيبي از پروپوزال كارشناسي ارشد و يا دو عقد قرارداد در اين مديريت براي به صورت همزمان حداكثر مجاز به و يا مشاور استاد راهنما هر   .۳

 ییدتأ

 مشروط ییدتأ مردود

 هاي صورت گرفتهبر اساس راهنمایی و دانشجو  توسط استاد راهنما ویی شرکتجدانش تکمیل فرم پرپوزال

 

  .تکمیل شده WORDحاوي فایل  CDامضا شده توسط استاد راهنما و اصل به دو صورت نسخه مکتوب  هانامهحمایت از پایان دبیرارائه پروپوزال تکمیل شده به 
  زال ضرورت دارد.وارائه پروپذیربط و ها جهت حضور در مدیریت نامهحمایت از پایان دبیربا قبلی انجام هماهنگی 

  61626949 و 66970474: هاي علوم انسانیحوزه دبیرهاي تلفن  – 61638729:  هاي فنی، مهندسی و علوم پایههاي حوزهتلفن

 و دانشجو  استاد راهنمااصالح پروپوزال توسط 

 ع به دانشجو جهت اصالح پروپوزالاطال اطالع به دانشجو و خاتمه همکاري 

  و منابع انسانی ، مهندسیهاي فنینامهپایانن حمایت از ادبیرتوسط  عقد قراردادمورد نیاز براي  اطالع به دانشجو جهت تهیه مدارك
شرکت ملی پاالیش و سایت در مدارك مورد نیاز براي عقد قرارداد  مدیریت توسعه منابع انسانی/ -ریت پژوهش و فناوريیمد سریع/ دسترسیآدرس: مدارك مورد نیاز در (

  ) .پروپوزال نهایی و قرارداد الزامی است WORDهاي حاوي فایل CD. همراه این مدارك ارائه یک عدد شده است مشخص http://www.niordc.ir پخش
  .گرفته شودتماس  61639109و  61639435 ، 61639124 ،61638729 هايتلفنال با ؤدر صورت وجود هرگونه س

  .تکمیل پرونده و عقد قراردادمنظور هدیریت باین متعیین زمان حضور در جهت پژوهش و فناوري توسط امور قراردادهاي مدیریت دانشجو تماس با 
   61639435 ، 61639124: تماس . تلفناز مراجعه بدون هماهنگی خودداري گردد

 به امور قراردادهاي مدیریت پژوهش و فناوريمدارك اصل مراجعه دانشجو جهت ارائه 

 انعقاد قرارداد 

  نامههاي الزم درخصوص عنوان پایانها جهت کسب راهنمایینامهحمایت از پایان دبیرتماس با 
  61626949 و 66970474: انسانیهاي علوم حوزههاي تلفن – 61639408 و 61638729،  61639035: و علوم پایه مهندسی ،فنی هاي هاي حوزهتلفن

نتیجه بررسی پروپوزال در 
  نامه حمایت از پایانکمیته 

  دانشجوتوسط  ، مهندسینامه حوزه فنیانجام پایان  توسط دانشجو نامه حوزه منابع انسانیانجام پایان

هاي آن) جهت تسویه حساب به ارائه مدارك (طبق قرارداد و پیوست
 مدیریت منابع انسانی 

هاي آن) جهت تسویه حساب به ارائه مدارك (طبق قرارداد و پیوست
 مدیریت پژوهش و فناوري

ها نامهحضور دانشجو در جلسه کمیته بررسی حمایت از پایان
 مربوطهدانشجویی با هماهنگی دبیر کمیته 

 بررسی مدارك ارسالی و اقدامات نهایی جهت تسویه حساب در
  مدیریت پژوهش و فناوري


