شرایط تسویه حساب پایاننامه دانشجویان فردوسی (بجز واحد بینالملل)
 .1نسخه چاپی
شرایط نسخه چاپی:
نسخه چاپی باید صحافی شده با جلد گالینگور و روی جلد اطالعات صفحه عنوان زرکوب شده باشد .عطف آن نیز نام و نام خانوادگی ،قسمتی از
عنوان و سال دفاع رزکوب شده باشد .رنگ جلد ،دانشکده معماری ،مهندسی و علوم تربیتی :سورمهای .دانشکده الهات و علوم :قرمز .دانشکده
کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی :سبز .دانشکده الهایت و علوم اداری :قهوهای .دانشکده ریاضی و تربیت بدنی :طوسی
وجود صفحه عنوان و چکیده به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین اگر به زبان دیگری نوشته شده صفحه عنوان و چکیده آن زبان ،فهرست
مطالب تعهدنامه امضاء شده و صورتجلسه امضاء شده ،فهرست منابع الزامی است.

 .2ثبت نام در سایت ایرانداک و ارسال فایلهای  wordو pdf
باید در سایت ایرانداک به آدرس  thesis.irandoc.ac.irثبت نام کرده ،مشخصات کامل پایاننامه را وارد نموده و پس از ثبت و ذخیره
اطالعات ،فایلهای  wordو  pdfآپلود گردد .مشاهده پیغام "ارسال فایلها با موفقیت انجام شد" به معنی اتمام مراحل ثبت اطالعات و ارسال
فایلهاست.

 .3تکمیل طرح پژوهشی شماره 3
در پورتال دانشجویی باید کد رهگیری ایرانداک ،فایل  wordو  pdfدرج و ذخیره شود .بعد استاد راهنما باید از طریق پورتال شخصی خود تصویر
صورتجلسه دفاع پایاننامه (و برای دانشجویان دکتری فایل مستخرج از پایاننامه) را درج و ذخیره کنند و در انتها دکمه ارسال را کلیک نمایند.
شرایط فایلها :فایلها باید حاوی اطالعات نسخه چاپی باشد( .وجود صورتجلسه دفاع و تعهدنامه در فایلها اجباری نیست) .چکیدهها و صفحه عنوانها نباید

اسکن شده باشند .یعنی چکیدهها حتما باید متنی باشند.
اگر پایاننامه با التک نوشته شده ،به جای فایل  ،wordباید فایل فشردهای که حاوی شاخه التک و فایلهای متنی چکیده فارسی و انگلیسی را درج
نمایید.
نکته :بهتر است فایلهای  wordو  pdfجداگانه ذخیره شود .چون ممکن است در برخی موارد ذخیره هر دو فایل با هم امکان پذیر نباشد.
هنگامی که در طرح پژوهشی شماره  3در ستون وضعیت کتابخانه پیغام "ارسال به کارشناس کتابخانه" یا "تایید و در انتظار نسخه کاغذی" ثبت شده
باشد میتوانید برای تسویه حساب به بخش پایاننامهها مراجعه فرمایید.

راهنمای مراحل انجام تسویه حساب در سایت کتابخانه مرکزی به آدرس  http://c-library.um.ac.irموجود میباشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان واحد بینالملل به جای طرح پژوهشی شماره  3باید  cdحاوی
فایل  wordو  pdfکه چکیدهها در فایل  wordاسکن نباشد تحویل دهند.

