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 » مدیریت پژوهش و فناوري« 

 » هاي دانشجویینامه حمایت از پایانعقد قرارداد جهت مدارك تکمیل  شیوه ونحوه مراجعه متقاضیان «

  

 

  

  

 

  

 

 

   

  

  

  

         

  

  

  

  

 

 

 

    

  

 

  
  :بسیار مهم نکات    
 .ارائه گردد) تيموجود در سا( ش و پخشيو در فرمت شرکت ملي پاال اصلبايد به صورت ) شود حمايت ارائه ميها تكميل شده توسط دانشجو در طول انجام كه در قالب فرم(پروپوزال و ساير مدارك  .۱
  .، مسئوليتي نداردگرددارائه ) يا از طريق نامه نگار بدون هماهنگي قبليصورت حضور  هها متفرقه، بدر فرم( مديريت پژوهش و فناور در خصوص مداركي كه خارج از روال فوق .۲

  .باشد ارشد و يك پروپوزال دكتر مي اسيپروپوزال كارشنيك تركيبي از ارشد و يا  پروپوزال كارشناسيدو عقد قرارداد در اين مديريت برا زمان حداكثر مجاز به  صورت هم بهو يا مشاور استاد راهنما هر  .۳

 هاي صورت گرفته بر اساس راهنماییو دانشجو  توسط استاد راهنما ویی شرکتجدانش پوزالوتکمیل فرم پر

  .تکمیل شده wordحاوي فایل  CDامضا شده توسط استاد راهنما و اصل به دو صورت نسخه مکتوب  ها نامه حمایت از پایان دبیرارائه پروپوزال تکمیل شده به 
  زال ضروري استوارائه پروپ ها جهت حضور و نامه حمایت از پایان دبیربا قبلی انجام هماهنگی 

  61626949 و 66970474: علوم انسانی هاي حوزه دبیر هاي تلفن -61639035و  61638729:  فنی، مهندسی و علوم پایه هاي حوزه هاي تلفن
  شرکت در جلسه دفاع از پروپوزال

  
 و دانشجو  استاد راهنمااصالح پروپوزال توسط 

نتیجه بررسی پروپوزال در 
  کمیته حمایت از پایان نامه 

اطالع به دانشجو و خاتمه    ع به دانشجو جهت اصالح پروپوزالاطال

  
  امور قراردادهاي مدیریت پژوهش و فناوريتوسط  عقد قراردادمورد نیاز براي  اطالع به دانشجو جهت تهیه مدارك

هاي  پروژه/ مدیریت پژوهش و فناوري/ ها و امور ستادي درقسمت مدیریت www.niordc.ir شرکت ملی پاالیش و پخشسایت در مدارك مورد نیاز براي عقد قرارداد 
   ).پروپوزال نهایی و قرارداد الزامی است wordهاي  فایل ارائههمراه این مدارك به (. مشخص شده است دانشجویی،

  .تماس گرفته شود 61639124و  61639435هاي تلفن شماره ال باؤدر صورت وجود هرگونه س

 قراردادهاي مدیریت پژوهش و فناوريبه امور مدارك اصل ارائه 

 درصورت تأیید نامه دانشجویی حمایت از پایان انعقاد قراردادبررسی مدارك و 

  :نامه ها الزم درخصوص عنوان پايان ها جهت كسب راهنمايي نامه پايان حمايت از دبيرتماس با 
  61626949 و 66970474: انسانیهاي علوم  حوزههاي  تلفن – 61638729 و 61639035: و علوم پایه مهندسی ،فنی هاي هاي حوزه تلفن

  توسط دانشجو ، مهندسی انجام پایان نامه حوزه فنی  توسط دانشجو انجام پایان نامه حوزه منابع انسانی

هاي  نامه حمایت از پایان دبیرجهت تسویه حساب به ) هاي آن پیوستطبق قرارداد و (ارائه مدارك 
 و سپس امور قراردادهامنابع انسانی 

 امور قراردادهاجهت تسویه حساب به ) هاي آن طبق قرارداد و پیوست(ارائه مدارك 

 امور قراردادها  مسئولتایید مدارك توسط 

 هاي حوزه فنی نامه حمایت از پایان کمیته دبیرتایید مدارك توسط   حوزه منابع انسانی يها نامه حمایت از پایان کمیته دبیرتایید مدارك توسط 

   انجام مراحل تسویه حساب طبق قرارداد

  مردود  تأیید مشروط

  تأیید


