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های تخصصی خود به راهنمایی یا موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در زمینه اجرامنظور ارتباط آموزش، تحقیق و به

زش ورزد تا عمال در آموارشد( مبادرت مینامه کارشناسیمشاوره دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی )رساله دکتری و پایان

نشجویان در عرصه واقعی تحقیقات در دانشجویان تحصیالت تکمیلی با وزارت علوم همکاری نماید. هدف این کار ورود دا

های تحقیقاتی و های کشور است. در این راستا این مؤسسه با در اختیار داشتن بخشرسانی به پژوهشراستای یاری

باشد. اعضای هیأت علمی و می یهای دانشجوینامههای متعدد و مجهز بستر مناسبی برای اجرای رساله و پایانآزمایشگاه

ای ههای دانشجویی با پروپوزالنامهن موسسه در قالب استاد راهنما یا استاد مشاور در اجرای رساله یا پایانکارشناسان ای

 نمایند.راستا با اهداف مؤسسه همکاری میهم

از  هنامه/ رساله خود نیاز به استفادهمکاری دارند. دانشجویانی که برای اجرای پایان تقاضایاز اینرو دانشجویان از دو طریق 

مراجعه نمایند. درصورتیکه  "مدیریت خدمات فنی و آزمایشگاهی"امکانات آزمایشگاهی یا زراعی مؤسسه دارند، باید به 

اعضای هیأت علمی مؤسسه در تیم اساتید راهنما/ مشاور دانشجویان عالوه بر استفاده از امکانات آزمایشگاهی نیاز به همکاری 

 مراجعه کرده و به ترتیب مراحل زیر اقدام نمایند: "اداره آموزش"خود دارند باید به 

 :("ییدانشجو رساله/ نامهعنوان پیشنهادی پایان"تکمیل فرم ) قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه -9

مؤسسه مجاز به اجرا هستند که در راستای اهداف و وظایف مؤسسه باشند. از اینرو  اینهای دانشجویی در نامه و رسالهپایان

بهتر است قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه، امکان اجرای آن در مؤسسه بررسی شود. بنابراین پس از 

ه نامه/ رسالعنوان پیشنهادی پایان"مشخص شدن عنوان پیشنهادی پروپوزال و استاد راهنما/ مشاور شاغل در مؤسسه، فرم 

بخش/ گروه تحقیقاتی مربوطه به  رئیستکمیل و پس از تأیید توسط استاد راهنما/ مشاور شاغل در مؤسسه  "دانشجویی

 مطرح و بررسی شود. هماهنگی ارتباطات علمی و آموزشی مؤسسهشود تا در کمیته اداره آموزش تحویل داده می

 :(قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه)موقت نامثبت -2

قت نام و تردد مونگی ارتباطات علمی و آموزشی مؤسسه، دانشجو امکان ثبتهماه کمیتهپس از تأیید عنوان پیشنهادی در 

نامه/ رساله انجام گردد. مهلت تردد موقت تا مراحل اولیه اجرای پایان داردرا های تحقیقاتی وابسته در مؤسسه و ایستگاه

باشد. در این مدت دانشجو باید نام میروز از زمان ثبت 01ارشد روز و دانشجویان کارشناسی 081برای دانشجویان دکتری 

باشد. نماید. این مهلت قابل تمدید نمینام قطعی در مؤسسه مراحل تصویب پروپوزال در دانشگاه را انجام داده و اقدام به ثبت

قاتی را های تحقینام موقت امکان تردد یا استفاده از امکانات مؤسسه و ایستگاهشایان ذکر است دانشجویان بدون انجام ثبت

 نخواهند داشت.

تعهدنامه رعایت موارد ایمنی در "، "تردد موقت دانشجویی در مؤسسه تعهدنامه"ی هانام موقت دانشجویان فرمبرای ثبت

قطعه عکس، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به اداره  3را تکمیل نموده، به همراه  "تعهدنامه اداره حراست"و "آزمایشگاه

 ، دانشجو امکان حضور در مؤسسه را دارد.آموزش مراجعه نمایند. پس از صدور کارت تردد موقت
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 :("نامه/ رساله دانشجویییانپا"تکمیل فرم )دانشگاه پژوهشی شورایپس از تصویب پروپوزال دانشجو در  -3

تاد )تکمیل شده توسط اس "نامه/ رساله دانشجوییپایان"پژوهشی دانشگاه، فرم  شورایپس از تصویب پروپوزال دانشجو در 

نامه همراه پروپوزال تأیید شده توسط استاد راهنما/ مشاور شاغل در مؤسسه و معرفی بهراهنما/ مشاور شاغل در مؤسسه( 

نام قطعی انجام گردد. پروپوزال شود تا پس از بررسی ثبتبه اداره آموزش تحویل داده می ،دانشجو از طرف دانشگاه

 بررسی گردد. ات علمی و آموزشی مؤسسهنگی ارتباطهماهاند باید در کمیته را انجام نداده 2و  0دانشجویانی که مراحل 

 قطعی: نامثبت -4

اله نامه/ رسنامه انجام پایانتفاهم"شده های تکمیل ، دانشجو به همراه فرم"دانشجویینامه/ رساله پایان"پس از تأیید فرم 

های اجرای واریزی هزینه ، فیش"تعهدنامه اداره حراست"، "تعهدنامه رعایت موارد ایمنی در آزمایشگاه" ،"دانشجویی

نماید. نام قطعی به اداره آموزش مراجعه میقطعه عکس، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه برای ثبت 3نامه/ رساله، پایان

 اشد.ببخش/ گروه تحقیقاتی مربوطه قابل تمدید می رئیسسپس کارت تردد دانشجو صادر شده که بر اساس درخواست 

 دانشجو: حسابتسویه  -5

نامه چاپ شده خود را به کتابخانه موسسه تحویل داده و به نامه/ رساله، دانشجو یک نسخه از رساله/ پایانانجام پایان پس از

آموزش مراجعه  به اداره "/ فرصت تحقیقاتیرسالهنامه/ تسویه حساب دانشجو در اجرای پایان"تکمیل شده همراه فرم 

 نماید.می
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