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مرحله نخست

موارد   شامل  که  را  اصالحاتی  برگه  تکمیلی،  تحصیالت  واحد  الکترونیک  پست  طریق  از 

 نمایید. درخواست  دفاع است،اصالحی جلسه  

م دومرحله  
 نامهپایان  اصالح جهت دفاع  جلسه در  داوران که  را  موارد اصالحی  ،طبق برگه اصالحات

. دهید  انجام  راهنمای محترم  استاد زیر نظر  نمودند،  اعالم

سوم مرحله  
دانشگاه( ویرایش   سایت  در  دریافت  )قابل  نامه  پایان  نگارش   نامه  شیوه  اصول  اساس   بر  را  متن

. نمایید 

م چهارمرحله  
اصالح شده   نهایی  نسخه با همراه  را  اصالحات برگه  و    راهنما استاد تأیید  به  نامهپایانو 

.نمایید  دریافت را ایشان امضای  و  رسانده داوران 

م پنج مرحله  

 الکترونیک پست آدرس  به ،شده امضاء برگه اصالحات با همراه را  نامهپایان شده تأیید  نسخه

:نمایید  ارسال زیر

• parspostgraduate@gmail.com

• pars.pstgrdt@gmail.com

م ششمرحله  
نامه  پایان نگارش   نامهشیوه  اصول اساس  بر  نامهپایان  بررسی  از  پس  تکمیلی،  تحصیالت  واحد 

 در داد.  خواهد  اطالع  الکترونیک پست طریق از  را نتیجه  دانشگاه(، سایت در  دریافت  )قابل

 الکترونیک پست آدرس  به  مجدد را  فایل  و  داده   انجام  را  هاآن اصالحی،  موارد  وجود  صورت

.نمایید  ارسال فوق

 

تذکر: ضرورى است دانشجویان به مدت حداکثر 6 ( شش) ماه پس از تاریخ دفاع نسبت به انجام امور مربوط اقدام 
نمایند.
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هشتم مرحله  

، متن نامهپایاناصولی   نگارش  بر مبنی  تکمیلی  تحصیالت  کارشناس  از  تأیید  دریافت  از  پس

به ثبت سامانه ایرانداک  در    "نامه، رساله، و پیشنهادهسامانه ملی ثبت پایان"نامه را در  ایانپ

اید، به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال برسانید و کد پیگیری را که از سامانه دریافت کرده 

 نمایید: 

• parspostgraduate@gmail.com

• pars.pstgrdt@gmail.com

هفتم مرحله  

را از سامانه ایرانداک دریافت و    نامه گواهی ثبت پایانتأیید ایرانداک و دانشگاه،  در صورت  

 چاپ نمایید. 

 نامهشیوه  اصول  را مطابق آن  و  نموده  تهیه  را  خود  نامهپایان  از  شده چاپ نسخه  یک چنین  هم

 .نمایید  صحافی( دانشگاه سایت در  دریافت قابلنامه) پایان نگارش 

نهم مرحله  
را  "نامهپایان  تحویل" و  "(التحصیالنفارغ  حساب تسویه   فرم)  تحصیل از  فراغت" هایفرم 

. نمایند  تکمیل و  دریافت  دانشگاه  (تارنمای)  سایت وب از

دهم مرحله  
 تأیید  و امضا به  را  "نامهپایان تحویل"( کاربرگ) فرم راهنما، استاد با هماهنگی از پس

.برسانید  ایشان

یازدهم مرحله  

و   چاپ  نسخه  نامهپایان   از  نسخه  یک   و  مذکور  شده  تأیید   هایفرم   با  همراه  دانشجویان،

ایرانداک گواهی ثبت پایانو    شده   صحافی  واحد   به   دانشجویی،  کارت   چنینهم   و   نامه در 

.نمایید  مراجعه  دانشگاه  آموزش میلی و تحصیالت تک

 با آرزوی سالمتی و موفقیت 

واحد آموزش و تحصیالت تکمیلی

تذکر: ضرورى است دانشجویان به مدت حداکثر 6 ( شش) ماه پس از تاریخ دفاع نسبت به انجام امور 
مربوط اقدام نمایند.
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