مدارک الزم جهت تسویه حساب دانشجویان مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 چنانچه دفاع از پايان نامه يا رساله دانشجو با رعايت كليه ضوابط و مقررات ابالغ شـده بـا موفقيـت انجـام شود و در ذيل صورتجلسهدفاع اصالحات يا اشكاالتي درج نگرديده باشد ،پس از سپري شدن مراحل اداري و مدت زمان الزم ،دانشجو ميتواند به دانشكده مربوطه
مراجعه و فرم تسويه حساب را دريافت نمايد.
 پس از رفع اشكاالت نگارشي مطرح شده ،يـك نسـخه پايـاننامـه يـا رسـاله تايـپ شـده بـراي دانشـجويان كارشناسيارشد با جلدگالينگور آبي تيره و براي دانشجوي ان دكتري تخصصي با جلد گالينگور مشـكي صـحافي و پس از تأييد دفتر پژوهشي دانشكده در صفحه
اول آن ،توسط دانشجو تحويل كتابخانه مركزي گردد.
 قبل از صحافي الزم است متن يك صفحهاي مربوط به منشور اخالق پژوهش و اصالت پاياننامه يـا رسـاله در يكي از صفحاتابتدايي كه به امضاي دانشجو رسيده باشد قرار گيرد( .در سايت دانشكده محيط زيست وانرژي بخش فرمها و آيين نامه ها)
 يك عـدد ( CDاين  CDجدا از  CDتحويلي به پژوهش است) بـا كيفيـت عـالي از پايـاننامـه يـا رسـاله بـه صـورت (فايـل Pdf Word ،و بـا فونـت  B Nazaninيا (B Lotusتهيه و به همراه فرمهاي ساختار بانك اطالعاتي و چكيده پايـاننامـه يـا رسـاله (نمونه اين
فرمها در آئيننامه نحوه نگارش پاياننامه موجود است) ميبايست تحويل كتابخانه مركزي گردد.
 دانشجويان دكتري تخصصي به هنگام تسويه حساب با حوزه پژوهشي معاونـت (اداره امـور پايـاننامـه هـا) ميبايست مدارك زير راهمراه داشته باشند:
 -1فرم تسويه حساب  -2فرم تكميل شده تأييديه مقاله -3 ،مقاله ارسالي براي چاپ به انضمام پذيرش مقالـه يا نسخه چاپ شده مقاله
كه به تأييد استاد راهنما ،مدير گروه ،مدير پـژوهش دانشـكده و رياسـت دانشـكده رسيده و ممهور به مهر دانشكده باشد .پس از ارائه
مدارك مذكور بـه ايـن اداره ،مـدارك بررسـي و دانشـجو ميتواند  3روز بعد نسبت به پيگيري مراحل تسويه حساب (در صورت تأييد) از
دفتر مزبور اقدام نمايد/.و
اداره امور پاياننامهها
مراحل تسویه حساب پژوهشی دانشکده
كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده محيط زيست وانرژي جهت تسويه حساب پژوهشي پس از طي مراحل زير
ميتوانند به پژوهش دانشكده مراجعه نمايند:
 .1دريافت فرم تسويه حساب پژوهشي از سايت دانشكده محيطزيست وانرژي (در بخش فرمها و آئين نامهها)
 .2دريافت فرم تسويه حساب از كارشناس آموزش
 .3تكميل كليه امضاءهاي استاد راهنما ،استاد مشاور ،استاد داور و مدير گروه
 .4يك عدد  CDحاوي فايل  word ،pdfمتن كامل پاياننامه به صورت يكپارچه (يكپارچه بودن فايل پايان نامه بسيار مهم است)
 .5مراجعه به مدير پژوهشي

