
 

 

  کتابخانه حساب تسویه
 

اند کرده دفاع نامه پایان که دکتری و تکمیلی تحصیالت دانشجویان برای) نامه پایان حساب تسویه شرایط ) 

:داد انجام ترتیب به را زیر مراحل باید نامه پایان حساب تسویه انجام برای  

 موبایل یا و ایمیل به که را ایرانداک تاییدیه باید ثبت، از پس ، شود ثبت ایرانداک سایت در باید نامه پایان. 1

 به رهگیری کد داشتن. برد می زمان ساعت 48 تا معموال ایرانداک تایید. )نمایید دریافت شود می ارسال شما

( . نیست کافی تنهایی  

 

:شود ایرانداک پذیرش عدم باعث است ممکن که مواردی از برخی  

 

فایلهای و نام ثبت فرم در فامیل پسوند خصوص به خانوادگی نام و نام مغایرت  word و pdf 

فایلهای و مربوطه فیلد در دفاع تاریخ مغایرت  word و pdf 

نامه پایان متن و مطالب فهرست صفحات شماره مغایرت  

 فیلد این که وجودی با. )باشد داشته مشاور استاد نامه پایان که صورتی در مشاور استادان/استاد نام نکردن وارد

(نیست اجباری  

(شود وارد جداگانه صورت به باید واژه کلید هر. )فیلد یک در واژه کلید چند کردن وارد  

فارسی های نامه پایان برای نامه پایان انتهای در انگلیسی چیکده و عنوان صفحه نداشتن  

کند نمی تغییر اطالعات، ویرایش صورت در و است ثابت رهگیری کد: نکته  

 

 ایرانداک تاییدیه به نیاز پورتال در نامه پایان ثبت برای. )شود ثبت دانشجویی پورتال در باید نامه پایان. 2

 نمی تغییر اطالعات، ویرایش صورت در و است ثابت رهگیری کد. است کافی رهگیری کد داشتن فقط. نیست

(کند  

 



 

 

 

:مهم نکات  

 ورد فایل. باشد چاپی نسخه با مطابق دقیقا باید بندی صفحه نظر از شود می بارگذاری پورتال در که pdf فایل

 را شما هایفایل مربوطه کارشناس ها،فایل بودن ناقص صورت در. باشد چاپی نسخه اطالعات حاوی باید نیز

  د.شون بارگذاری دوباره شده، اصالح باید هافایل صورت این در. زندمی برگشت

 

باید از ابتدای پایان نامه تا آخر فهرست مطالب و فهرست منابع  صورت التکس می باشند  به که هایی نامه پایان

فایلدر قسمت  بایدرا  wordبار گذاری کنند.   

 

 

نامه پایان ثبت /پژوهشی /پورتال: دانشجویی پورتال در نامه پایان ثبت مسیر  

 

 انتخاب را "دانشجویی امور" باید "پژوهشی" جای به نامه پایان ثبت برای است راکد آنها پورتال که دانشجویانی

.نمایند  

 

.است نرسیده نهایی تایید به شما پروپوزال که است خاطر این به نشد، باز نامه پایان ثبت صفحه اگر  

 

 برای و تایید بررسی، خودشان پورتال طریق از را شما نامه پایان اطالعات تا دهید اطالع راهنما استاد به باید

 پورتال طریق از را جویی همانند نتیجه فایل و دفاع صورتجلسه فایل راهنما، استاد مرحله این در. نمایند ارسال

 مقطع برای. )کنند می اضافه نیز را مقاالت باشد داشته مقاله نامه پایان که یصورت در. کنند می بارگذاری خود

(.است اجباری مقاله کردن اضافه دکتری  

 

. 

 



 

 

 می ایرانداک تاییدیه دریافت و دانشکده پژوهشی معاونت و راهنما استاد تایید از پس چاپی نسخه تحویل

 تسویه کار به کتابخانه مرکزی چاپی نسخه تحویل با مراجعه کتابخانه دانشکده و حساب تسویه بخش به توانید

.نمایید کلیک را اینجاشکلی پایان نام  شرایط از اطالع برای. برسانید اتمام به را حساب  

.بود نخواهد قبول قابل صورت این غیر در. باشد یکی حتما باید نامهپایان عنوان با دفاع صورتجلسه عنوان: 1نکته  

 در پس. است الزامی چاپی نسخه در باشد شده امضا دانشجو خود توسط که اظهارنامه یا تعهدنامه وجود: 2نکته

.باشد شده امضا دانشجو خود توسط باید حتما دهد،می تحویل دیگری شخص را نامهپایان که صورتی  

که آن شامل تحویل اول باید با کتابخانه دانشکده تسویه را انجام دهند : دانشجویان محترم برای تسویه  3نکته

کتاب امانی و مهر و امضای فرمی که کد رهگیری ایرانداک را دارد می باشد. بعد با چاپ پایان نامه و سی دی و 

حله دیگر تسویه را انجام دهند .مسئوالن تحویل پایان نامه در کتابخانه فرم اطالعات در کتابخانه مرکزی مر

می باشد. 48393609و آقای زین الدینی  48393608مرکزی آقای زرگری   

و تایید دانشگاه توسط کتابخانه  ایرانداک و دانشکده پژوهشی معاونت راهنما، استاد تایید بدون: مهم نکته

. ندارد وجود حساب تسویه امکان عنوان، هیچ به دانشکده  

   88۷2۵214- 88۷2۵614  کتابخانه دانشکده شماره تلفنبا  برای اطالع بیشتر جهت راهنمای می توانید

تماس بگیرید.   2۵0داخلی   

 

 


