
 بسمه تعالي 
  دانشكده منابع طبيعي 

  تحصيالت تكميلي 
  

   دفاع از پس مراحل
  

   .)و داوران اساتيد راهنما، مشاور(ات داوران انجام اصالحات اعالم شده توسط اعضاء هي -1
سپس اصل  .نماييد دريافت) پيوند تحصيالت تكميلي(از وبگاه دانشكده منابع طبيعي  نامه مجوز تكثير و صحافي پايان نامه را فرم معرفي -2

 .برسانيدكه  به تاييد هيات داوران رسيده است را به تاييد سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده ) صحافي نشده(پايان نامه اصالح شده 

  .رساله/ مجوز تكثير و صحافي پايان نامه تاييدو  اداره كل آموزش دانشگاه جهت تاييد  21تاق امراجعه به  -3

 .لوح فشرده جهت استاد مشاور ان نامه در از پاي Pdfتهيه فايل  -4

و  Wordشامل فايل هاي  CDدانشگاه تهيه گردد و دو نسخه  صحافي شده از پايان نامه جهت كتابخانه مركزي يك رونسخه  يك -5
Pdf  رساله/پايان نامه. 

رو صحافي  ستاد راهنما يك نسخه دوو به ازاء هر ا ،تحصيالت تكميلي دانشكده منابع طبيعيآرشيو براي  صحافي شده رو يك نسخه دو -6
 . تهيه و تحويل گرددشده 

هاي موجود در مطابق با نمونه( 1و رنگ جلد رساله دكتري آبي شماره  2اي شماره نامه كارشناسي ارشد قهوهپايانرنگ جلد  :1تذكر
 ).دانشكده

  و Pdfو يك فايل  wordان نامه در قالب يك فايل تهيه دو عدد لوح فشرده از پايان نامه شامل كل صفحات اول و متن اصلي پاي -7
        ، اسامي اعضاي كميته داوريشامل عنوان فارسي، عنوان انگليسي، چكيده فارسي، چكيده انگليسي Wordهمچنين تهيه فايل جداگانه 

 .مراجعه به كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده جهت ورود اطالعات به سيستم گلستان و) اساتيد راهنما، اساتيد مشاور، و اسامي داوران(

بر لوح فشرده  با ماژيك مخصوص ) شامل نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، نام دانشكده، عنوان مختصر پايان نامه(مشخصات  :2تذكر 
 .كاغذي قرار داده شود در پاكت نايلوني يا جهت ارائه به كتابخانه مركزيلوح فشرده  .نوشته شود تهيه شده روي لوح فشرده

  :پس از انجام مراحل زير http//:thesis.Irandoc.ac.irدريافت كد رهگيري از وبگاه  -8
  .تكميل فرم مربوطه و ذخيره آن "وبگاه ثبت نام در "ورود به بخش  -8-1 
به نشاني پست الكترونيكي  Irandocدر صورت تكميل صحيح فرم بايستي ايميلي از طرف (جهت ادامه فرآيند  E.mailمراجعه به  -8-2

  .)جهت ادامه فرآيند داده شده استدانشجو ارسال شده باشد كه در آن لينكي 
وارد نمودن اطالعات و سپس ورود به بخش ثبت پايان نامه و ) مخصوص دانشجو(ثبت طرح و اطالعات پايان نامه  ورود به بخش -8-3

 در اين مرحله بايستي فايل كامل پايان نامه (و ذخيره آن و دريافت كد رهگيري بت اطالعات ث در نهايت  بصورت كامل و رساله/ پايان نامه
   . گردد upload وبگاه در  wordو  pdfبه دو صورت  رساله/


