امکان ثبت پایاننامه ها /رسالههای جامعهالزهرا سالم اهلل علیها در «سامانه ملی ثبیت پاییاننامیه رسیاله پ پیهیدهاده»
پژپههگاه علوم پ فداپری اطالعات ایران (ایرانداک)

تِ ّوت هعاًٍت پژٍّص ،اهکاى ثثت پایاىًاهِ ّا /رسالِّای جاهعِالشّزا سالم اهلل علیْا در «ساهاًِ هلی ثثت پایاىًاهِ،
رسالِ ٍ پیطٌْادُ» ٍ عضَیت اساتیذ راٌّوا در «ساهاًِ ّواًٌذجَ» پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ایزاى
(ایزاًذاک) فزاّن ضذ.
اس ایي پس کلیِ طالب سطح  4 ٍ 3هطغَل تِ تحصیل در جاهعِالشّزا سالم اهلل علیْا کِ هَضَع پایاىًاهِ /رسالِ خَد را
اخذ ٍ پیطٌْادُ (پزٍپَسال) خَد را تصَیة ًوَدُاًذ ،هیتَاًٌذ تا هزاجعِ تِ ساهاًِ هلی ثثت پایاىًاهِ ،رسالِ ٍ
پیطٌْادُ تِ آدرس « ٍ »https://sabt.irandoc.ac.irثثتًام تزای عضَیت ٍ ٍرٍد اطالعات ،اقذام تِ ثثت
اطالعات پایاىًاهِ /رسالِ خَد ًوایٌذ.
ّنچٌیي کلیِ طالب فارغالتحصیل سطح  4 ٍ 3اس جاهعِالشّزا سالم اهلل علیْا کِ پیص اس ایي اس پایاىًاهِ /رسالِ خَد دفاع
کزدُاًذ ،هیتَاًٌذ تا هزاجعِ تِ ایي ساهاًِ ٍ ثثتًام در آى ،اطالعات پایاىًاهِ /رسالِ خَد را ثثت ًوایٌذ.
ساهاًِ ّواًٌذ جَ ًیش کِ تزای آگاّی اس اًذاسُ ّواًٌذی یک پایاىًاهِ ،رسالِ یا پیطٌْادُ (پزٍپَسال) تا اسٌاد توامهتي
دیگز در پایگاُّای اطالعات ایزاًذاک تِ کار هیرٍد ،فعال ضذُ است .اساتیذ راٌّوا السم است پس اس ثثت هَضَع
پایاىًاهِ تَسط داًصپژٍُ ،تا کذ کارتزی خَد کِ اس طزف ایزاًذاک دریافت ًوَدُاًذٍ ،ارد ایي ساهاًِ ضذُ ٍ پایاىًاهِ
را تطاتِیاتی ًوایٌذ ٍ در صَرتی کِ تیص اس  30درصذ پایاىًاهِای تکزاری تاضذ ،قاتل قثَل ًخَاّذ تَد.

فزایٌذ ثثت پایاى ًاهِ
سهاًی کِ پزٍسِ ًگارش پایاى ًاهِ تِ اتوام رسیذ ٍ جلسِ دفاع تزگشار ضذ ،تایستی اطالعات ًوایِ پایاى ًاهِ را تِ دٍ
ستاى فارسی ٍ اًگلیسی آهادُ کزدُ ٍ در ًطاًی ٍ http://thesis.irandoc.ac.irارد سایت ضَد ٍ ضوارُ رّگیزی
اس طزیق سیستن دریافت هی ضَد .ضوارُ رّگیزی اس طزیق هزکش هحل تحصیل پیگیزی ضذُ ٍ فزم تاییذ ثثت پایاى
ًاهِ در ایزاًذاک را دریافت هی ًوایٌذ کِ ٍجَد آى جْت تکویل هزاحل فزاغت اس تحصیل داًص پژٍُ الشاهیست.

اولین گام درثبت پایان ناهه هراجعه به ساهانه پارسا در ایرانداک هی باشد.
http://sabt.irandoc.ac.ir

هرحله دوم :تایید نام نویسی و ثبت هدرک
فرایند ثبت هدرک
 -1اطالعات
ضخصی ٍ
تکویلی

 -2اطالعات
پایاى ًاهِ /
رسالِ

ٍ -3رٍد
هحتَای پایاى
ًاهِ  /رسالِ

 -4تارگذاری
فایل ّا پایاى
ًاهِ /رسالِ
 -6دریافت کذ
رّگیزی

 -5پذیزش:
تزرسی پایاًی

هرحله سوم :تایید ایرانداک
پس اس ثثت هذرک تَسط داًص پژٍُ تزای تاییذ هذرک تَسط ایزاًذاک حذاقل 44ساعت کاری سهاى ًیاس است.
در صَرت عذم پذیزش ،هذرک تِ داًص پژٍُ تزگطت دادُ هی ضَد تا اصالحات السم را اًجام دّذ.
ٍ در صَرت پذیزش ،هذرک ٍارد هزحلِ تعذی یعٌی تاییذ هزکش هحل تحصیل خَاّذ ضذ.
هرحله چهارم و پنجن:
تاییذهزکش هحل تحصیل ٍ دریافت رسیذ.

هراحل تصویری ثبت پایان ناهه /رساله

