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 مرحله اول 
شته( طبق ر  )بهتناسب   عملیو    ري تئو  ي قسمتها  شامل  ، نامه  نپایا  لفصو  مطالب و

 شیوه نامه نگارش پایان نامه را به اتمام برسانید. 

 . باشد ه شد لسااول و دوم ار ماهه سه  ياهارشگز مرحله   ین: در ا تذکر

 مرحله دوم
  مطالعه را    ها(دنلودا  بخش  ه، نشگادا  سایتاز وب    یافتدر  )قابل  عفاد  جلسه  قوانین

 . نمایید

 مرحله سوم 

 جهت   عفاد  زمجو  مفر  اه همر  به   هنمارا  دستاا  ايبررا    نامهننسخه تکمیل شده پایا

 لساار   ست(اخودر  ثبت  )سامانه  ه، نشگادا  سایتاز وب    یافتدر  قابل  ءمضاا  خذا

 نمایید. 

 
 نمایید   جعهامر   سایتدر    دموجو  يهنمارا   به  ،ستا خودر  ثبت  سامانه  طریقاز    مفر  تکمیل  حلا مر  منجاا  جهت:  تذکر

 چهارممرحله 
 . نمایید خذا عفاد زمجو  ستاخودر تأیید بر مبنیرا  هنمارا دستاا يمضاا

 مرحله پنجم 

 مرحله ششم

بخش به  پایاننظر  ثبت  بر  مبنی  علوم  وزارت  فارغنامه  هنگام  است  نامه  ضروري  التحصیلی، 

 و   تئوري  هاي قسمت  که شامل  ، نامهپایان فصول  و  تمامی مطالبدانشجو پس از نگارش و تدوین  

نامه و دریافت تأیید استاد محترم پایان  نگارش  نامهشیوه  شود، طبقمی(  رشته  به تناسب)  عملی

نامه را در سامانه همانندجو )سایت ایرانداک(، بارگذاري نموده و گواهی  تمامی متن پایانراهنما،  

 . را از سایت ایرانداک دریافت نمایدانجام آن

 .ستا  اكندایرا ههشگاوپژو   نشجودا  مسئولیت  زةحودر    همانندجویی حلامر  تمامی   يپیگیر:  تذکر

همانندي از این رقم که میزان  درصد مورد پذیرش دانشگاه است؛ در صورتی  30نامه تا  تذکر: میزان همانندي پایان 

 نامه را زیر نظر استاد محترم راهنما، بازنویسی شود. بیشتر شود، ضروري است دانشجو متن پایان 

تکمیل  را    عفاد  زمجو  م فر  ه نشگادا  سایتدر وب    "ستاخودر  ثبت  سامانه"  طریقاز  

 . نمایید یافترا در  يپیگیر کدو  ه کرد

 
 سایت مراجعه نمایید. در    دموجو  يهنمارا   به  ،ستا خودر  ثبت  سامانه  طریقاز    مفر  تکمیل  حلا مر  تذکر: جهت انجام
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 مرحله هفتم 

 مرحله هشتم 

درج  با (شتهر تناسب به) عملی بخش يهافایل با اه همررا  نامه فایل نهایی پایان

 : نمایید لساار یرآدرس ز  به نیکولکترا پست   طریقاز  يپیگیر کد
parspostgraduate@gmail.com 

 : نماییدوارد   یرز رت صو  بهرا   دخو ت طالعاا  ،یمیلا subject عموضو  قسمتدر   که باشید  شتهدا توجه

 گی ادخانو م ناو   منا   – شته ر-نشجوییدا  رهشما  – عفا د زمجو  ستاخودر يپیگیر کد

  نشجو دا  متوجه  آن    تتبعاو    شد  هدانخو  درصا  عفاد  زمجو  هشد   تکمیل  نامه  نپایا   فایل  لسا ار  معد   رتصو: در  تذکر

 . ستا

  حدوا فطر از  "داور دانستاا  تعیینو   عفاد یخ رتا  "صخصو در  سانیر  عطالا

 اعالم خواهد شد.  ه نشگادا سایتدر وب  تکمیلی تتحصیال
 

 تکمیلی  تتحصیال  حدوا  نهایی  تأییدو    عفاد  زمجو  به  طمربو  حلامر  کلیه  تکمیل  به  طمنو  عفاد  زمجو  تأیید:  تذکر

 . ستا

 با آرزوي سالمتی و موفقیت 

 واحد آموزش و تحصیالت تکمیلی

 مرحله نهم

 بخش عملی نسخه اه همر به نامهنپایا نهایی نسخه لسا ار  جهتداور  دانستاا با

 . هیدد منجارا ا زمال هماهنگی

 
 . باشند  دهکر  یافترا در  نامهنپایا  نسخهداور    دانستاا  که  کند  حاصل  نطمیناا  نشجو: داتذکر

را  (هادنلودا بخش ه، نشگادا  بسایتاز و   یافتدر قابل)  عفاد جلسه   يهنمارا

 . نمایید مطالعه

 ة نحو رة بادر هنمارا دستاا  با هماهنگیو  کامل گیدماآ با عفاد جلسهدر  رحضو 

 . متناسب  يبند  نماو ز مطالب ئهارا

 مرحله

 یازدهم 

 

و   ضعیتو"  ، یددنمو  یافتدر  ست اخودر  ثبتاز    پس  که  يپیگیر  کداز    با استفاده 

 حد وا نهایی )  مرحله   تأیید  خذا   تاو  ده نمو  سی ربر را    عفاد   ز مجو  ستاخودر  "چرخه

 . هیدد مهرا ادا يپیگیر ، تکمیلی( تتحصیال
  ي پیگیر   کد  توسط  ستا خودر  ثبت  سامانه   طریقاز    حلامر   تمامی  پیشرفت  يپیگیر  ع،فاد  زمجو  تأیید  جهت:  تذکر

  ل قبا در    مسئولیتی  هنشگادا  ع،فاد  زمجو  تأیید  معدو    نشجودا  يپیگیر   معد  رتصو. در  ستا  نشجودا  هعهد  برو    میالز ا

 . شتدا  هدانخوآن    تتبعاو    عفاد  جلسه  ننشد  اربرگز

 دهممرحله 

mailto:parspostgraduate@gmail.com
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