
 بسمه تعالی 

   ثبت اطالعات پایان نامه در سایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران )ایرانداک(شیوه نامه   

https://irandoc.ac.ir / 

مورد لزوم امكان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در    86/ 8/ 20تاریخ    4389/ 12238در راستاي دستورالعمل شماره  

ها( براي پژوهشگران و عالقمندان، اجتناب از تكرار مطالعات و  رسالهها/ نامهپایان دسترسی به منابع غنی علمی )

هاي دانشجویی كشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارک نامهتحقیقات انجام یافته و تكمیل پایگاه اطالعاتی پایان

خود در سایت پژوهشگاه   نامهالت تكمیلی نسبت به ثبت اطالعات پایانعلمی ایران  الزم است دانشجویان تحصی 

تكمیلی  اطالعات و مدارک علمی ایران اقدام نمایند و تاییدیه آن را جهت انجام امور فارغ التحصیلی به تحصیالت  

 دانشگاه تحویل نمایند. 

نسخه الكترونیكی ست  دانشجو پس از برگزاري جلسه دفاع و ثبت نمره در سیستم جامع آموزش موظف ا -1

می باشد در پژوهشگاه اطالعات و مدارک     Pdfو یک فایل    Wordپایان نامه خود را كه در قالب یک فایل  

 ( بارگذاري  نماید و كد رهگیري خود را دریافت كند. ها، رساله و پیشنهاده نامهثبت پایان علمی ایران )

شامل صفحه   Wordپایان نامه و یک فایل      Ftexو   Pdfهاي ریاضی و آمار ، فایل  ) دانشجویان رشته 

مندرجات فهرست   ، التین  و  فارسی  چكیده   ، التین  و  فارسی  ماخذ    ، عنوان  و  را منابع  خود  نامه  پایان 

 بارگذاري نمایند.( 

 

از طرف ایرانداک با مراجعه به كتابخانه مركزي دانشگاه و   نامهپایان پیام پذیرش  دانشجو پس از دریافت   -2

صورتجلسه مهرشده  برگه    اسكن  و پایان نامه    Pdfو فایل  Wordفایل    لوح فشرده حاوي  تحویل

  گیرد. را از نماینده كتابخانه تحویل می  برگه گواهی ثبت پایان نامه در ایرانداک ،دفاع ) امضاء اساتید(

پایان نامه، بایستی حاوي   Ftex و    Pdfهاي ریاضی و آمار عالوه بر فایل  ) لوح فشرده دانشجویان رشته 

شامل صفحه عنوان فارسی و التین ، چكیده فارسی و التین و فهرست مندرجات نیز   Wordیک فایل  

 باشد.(

 

 

حصیلی را جهت انجام امور فارغ الت  ثبت پایان نامه در ایرانداک  برگه گواهی(    روزانه و شبانهیان )  دانشجو -3

 د. نتحویل می ده خانم رضائی( به  دانشكده پردیسو دانشجویان )  اداره تحصیالت تكمیلی به 

  

 دانشجویان می توانند جهت ارتباط با بخش تحویل پایان نامه ها از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایند: -4

Lib_digital@usb.ac.ir 
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