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                                  توجه نماييد  “ بخش مربوط به دانشجويان   ”درصفحه اصلی به  

با كليك كردن 
بر روي اين گزينه  

به فرم ورود اطالعات  
دسترسي داريد 



، دقت داشته باشيد تکميل  همه فيلدها بجز موارد          .فرم اطالعات را تکميل کنيد
                                         .دار الزاميست شود   ستاره    

دقت كنيد

توصيه ها را به كار ببنديد



             موارد زير را نيز بايد تکميل گردد:     ادامه فرم

عدد مورد نظر  
 را وارد کنيد    

قبل از تكميل فرم چكيده را آماده كنيد و به
 تفاوت آن با چكيده تخصصي توجه داشته باشيد  



                                      چکيده تمام نما نيز در ادامه تکميل ميشود       :  ادامه فرم   



اطالعات مشخص شده را تکميل کنيد   : ادامه فرم

تكميل اين
 گزينه ها 

.الزامي است



                   انتهای فرم اطالعات به زبان التين تکميل ميشود: ادامه فرم  

اطالعات التين بويژه 
عنوان پايان نامه را   
.از قبل آماده كنيد  



              آخرين قسمت فرم را که بخش زير است تکميل فرمائيد     :  ادامه فرم   

  پس از :توجه
 ورود اطالعات 

“حتما
 آن را ثبت و  
  ذخيره  نمائيد   



 .       عددی است که  پس از ثبت و ذخيره اطالعات توسط سيستم ارائه ميشود        : كد رهگيري 

  :كد رهگيري را حفظ نمائيد   

فرمت الکترونيکی و     (بايستی پايان نامه به خاطر داشته باشيد به منظور انجام تسويه حساب با دانشگاه حتما مي    

امه به بانک اطالعاتی پايان  خود  را همراه با شماره رهگيری که نشان دهنده ورود اطالعات پايان ن           ) چاپی

مستقر در کتابخانه دانشگاه    )  پژوهشگاه(نامه های پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران است به نماينده          

طمينان از صحت اطالعات داده شده       تحويل نمائيد ، چون نماينده  فقط  با وارد کردن کد رهگيری و حصول ا           

بديهی است هرگونه اختالل در اين روند موجب بروز اشکال و  تاخير در               .  ميتواند با شما تسويه حساب نمايد 

. انجام تسويه حساب شما خواهد شد       



يک نمونه تکميل شده    : مثال



يک نمونه تکميل شده   : ادامه مثال    



يک نمونه تکميل شده                                              : ادامه مثال    



يک نمونه تکميل شده: ادامه مثال  



يک نمونه تکميل شده: ادامه مثال  



)آخرين قسمت(يک نمونه تکميل شده: ادامه مثال  
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