شرایط تسًیٍ حساب پایانوامٍ داوشجًیان فرديسی (بجز ياحذ بیهالملل)
 .1وسخٍ چاپی
ششایط ًسخِ چاپی:
ًسخِ چاپی تایذ صحافی شذُ تا جلذ گالیٌگَس ٍ سٍی جلذ اطالػات صفحِ ػٌَاى صسکَب شذُ تاشذ .ػطف آى ًیض ًام ٍ ًام
خاًَادگی ،قسوتی اص ػٌَاى ٍ سال دفاع صسکَب شذُ تاشذ.
رنگ جلذ:
داًشکذُ هؼواسی ،هٌْذسی ٍ ػلَم تشتیتی :سَسهِای.
داًشکذُ ادتیات ٍ ػلَم :قشهض.
داًشکذُ کشاٍسصی ،هٌاتغ طثیؼی ٍ داهپضشکی :سثض.
داًشکذُ الْیات ٍػلَم اداسی ٍ اقتصاد :قَُْای.
داًشکذُ سیاضی ٍ تشتیت تذًی :طَسی
ٍجَد صفحِ ػٌَاى ٍ چکیذُ تِ صتاًْای فاسسی ٍ اًگلیسی ٍ ّوچٌیي اگش تِ صتاى دیگشی ًَشتِ شذُ صفحِ ػٌَاى ٍ چکیذُ
آى صتاى ،فْشست هطالة تؼْذًاهِ اهضاء شذُ ٍ صَستجلسِ اهضاء شذُ ،فْشست هٌاتغ الضاهی است.

 .2ثبت وام در سایت ایراوذاک ي ارسال فایلَای  wordي pdf
تایذ دس سایت ایشاًذاک تِ آدسس  thesis.irandoc.ac.irثثت ًام کشدُ ،هشخصات کاهل پایاىًاهِ سا ٍاسد ًوَدُ ٍ پس اص
ثثت ٍ رخیشُ اطالػات ،فایلّای  pdf ٍ wordآپلَد گشدد .هشاّذُ پیغام "اسسال فایلْا تا هَفقیت اًجام شذ" تِ هؼٌی
اتوام هشاحل ثثت اطالػات ٍ اسسال فایلّاست .کذ سّگیشی پایاىًاهِ حتوا تایذ تا ػذد  2ششٍع شَد.

 .3تکمیل طرح پژيَشی شمارٌ 3
دس پَستال داًشجَیی تایذ کذ سّگیشی ایشاًذاک ،فایل  ٍ pdf ٍ wordهتي چکیذُّای فاسسی ٍ اًگلیسی دسج ٍ رخیشُ شَد.
تؼذ استاد ساٌّوا تایذ اص طشیق پَستال شخصی خَد تصَیش صَستجلسِ دفاع پایاىًاهِ ( تشای داًشجَیاى دکتشی فایل هستخشج
اص پایاىًاهِ) سا دسج ٍ رخیشُ کٌٌذ ٍ دس اًتْا دکوِ اسسال سا کلیک ًوایٌذ.
شرایط فایلها:
فایلّا تایذ حاٍی اطالػات ًسخِ چاپی تاشذٍ( .جَد صَستجلسِ دفاع ٍ تؼْذًاهِ دس فایلّا اجثاسی ًیست) .چکیذُّا ٍ
صفحِ ػٌَاىّا ًثایذ اسکي شذُ تاشٌذ .یؼٌی چکیذُّا حتوا تایذ هتٌی تاشٌذ.
اگش پایاىًاهِ تا التک ًَشتِ شذُ ،تِ جای فایل  ،wordتایذ فایل فششدُ شاخِ التک سا دسج ًواییذ.

نکته :تْتش است فایلّای  pdf ٍ wordجذاگاًِ رخیشُ شَد .چَى هوکي است دس تشخی هَاسد رخیشُ ّش دٍ فایل تا ّن
اهکاى پزیش ًثاشذ.
ٌّگاهی کِ دس طشح پژٍّشی شواسُ  3دس ستَى ٍضؼیت کتاتخاًِ پیغام "اسسال تِ کاسشٌاس کتاتخاًِ" یا "تاییذ ٍ دس اًتظاس
ًسخِ کاغزی" ثثت شذُ تاشذ هیتَاًیذ تشای تسَیِ حساب تِ تخش پایاىًاهِّا هشاجؼِ فشهاییذ.
راهنمای مراحل انجام تسویه حساب در سایت کتابخانه مرکزی به آدرس  http://c-library.um.ac.irموجود
میباشذ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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