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 نسخه چاپی.1

  شرایط نسخه چاپی:

نام و نام خانوادگی، قسمتی از آن نیز  عطفشده باشد.  جلد اطالعات صفحه عنوان زرکوبو روي  جلد گالینگوربا  صحافی شدهنسخه چاپی باید 

. دانشکده قرمز. دانشکده الهات و علوم: ايسورمه، دانشکده معماري، مهندسی و علوم تربیتی: رنگ جلدشده باشد.  عنوان و سال دفاع رزکوب

  : طوسی. دانشکده ریاضی و تربیت بدنیايقهوه. دانشکده الهایت و علوم اداري: سبزکشاورزي، منابع طبیعی و دامپزشکی: 

فهرست اگر به زبان دیگري نوشته شده صفحه عنوان و چکیده آن زبان، مچنینه به زبانهاي فارسی و انگلیسی و چکیدهو  صفحه عنوانوجود 

  الزامی است. ، فهرست منابعصورتجلسه امضاءشدهو تعهدنامه امضاء شدهمطالب
  

 pdfو wordهاي ارسال فایل ثبت نام در سایت ایرانداك و.2

نامه را وارد نموده و پس از ثبت و ذخیره مشخصات کامل پایانثبت نام کرده، thesis.irandoc.ac.irباید در سایت ایرانداك به آدرس 

به معنی اتمام مراحل ثبت اطالعات و ارسال  "ارسال فایلها با موفقیت انجام شد"آپلود گردد. مشاهده پیغام  pdfو  wordهاي فایلاطالعات، 

  .هاستفایل
  

  3تکمیل طرح پژوهشی شماره .3

  

تصویر درج و ذخیره شود. بعد استاد راهنما باید از طریق پورتال شخصی خود  pdfو  wordکد رهگیري ایرانداك، فایل در پورتال دانشجویی باید 

  را کلیک نمایند. دکمه ارسال) را درج و ذخیره کنند و در انتها نامهبراي دانشجویان دکتري فایل مستخرج از پایان(و  نامهصورتجلسه دفاع پایان

ها نباید ها و صفحه عنوانها اجباري نیست). چکیدهباشد. (وجود صورتجلسه دفاع و تعهدنامه در فایل حاوي اطالعات نسخه چاپیها باید یلفاها: شرایط فایل

  ها حتما باید متنی باشند.چکیدهاسکن شده باشند. یعنی 

را درج  متنی چکیده فارسی و انگلیسیهاي ي شاخه التک و فایلاي که حاوفایل فشرده، باید wordنامه با التک نوشته شده، به جاي فایل اگر پایان

  نمایید.

 . چون ممکن است در برخی موارد ذخیره هر دو فایل با هم امکان پذیر نباشد.جداگانه ذخیره شودpdfو  wordهاي نکته: بهتر است فایل

ثبت شده  "تایید و در انتظار نسخه کاغذي"یا  "کارشناس کتابخانه ارسال به"پیغام  در ستون وضعیت کتابخانه 3هنگامی که در طرح پژوهشی شماره 

  ها مراجعه فرمایید.نامهتوانید براي تسویه حساب به بخش پایانباشد می
 

  باشد.موجود می http://c-library.um.ac.irراهنماي مراحل انجام تسویه حساب در سایت کتابخانه مرکزي به آدرس 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

حاوي  cdباید  3الملل به جاي طرح پژوهشی شماره دانشجویان واحد بین

  اسکن نباشد تحویل دهند. wordها در فایل که چکیده pdfو  wordفایل 


