
 

 

                                                به نام خدا        

و ثبت پروپوزال و پایان نامه در سایت ایرانداک با  پایان نامه CD از انجام مراحل مربوط تهیه  قبل "لطفا؛ دانشجوی گرامی

صورت جلسه دفاع ،  هیئت داوراناصالحی  انجام نظرات نامهتحصیالت تکمیلی نسبت به دریافت  کارشناسمراجعه به 

  اقدام و سپس مراحل زیر را انجام دهید. نامهدهفرم تعو  از پایان نامه

 

 )نکات مربوط به تهیه، تدوین و نگارش پایان نامه( 

 ید:صفحه بندی کنزیر  به ترتیبپایان نامه خود را 

 باشد. بسم ا...ابتدا صفحه  (1

 .دگرددرج  به صورت شکیل آرم دانشگاه سپس در صفحه عنوان فارسی (2

و گروه یکسان  )پژوهشکده( بین دانشگاه، دانشکده فاصلهو  فونت و در زیر آرم دانشگاه صفحه عنوان فارسیدر  (3

 و ... به هیچ عنوان استفاده نشود.باشد. از خط های شکسته، نستعلیق 

استفاده کنند  رسالهدانشجویان مقطع دکتری از کلمه  باشد. Bold تایپ و گانهدر یک سطر جدا پایان نامهکلمه  (4

 نمایند. Boldو آن را 

 به عنوان مثال: پایان نامه به گونه ای درج گردد که در وسط صفحه قرار بگیرد. عنوان (5

 عنوان:

 بررسی روش های ارزیابی ...

 درج شود. سپس اسامی استاد راهنما یا اساتید راهنما و همچنین استاد مشاور به صورت عمودی

 استفاده شود. توسطبه جای کلمه به وسیله از کلمه  (6

 نوشته شود. شمسی سال و ماهاز پایان نامه به صورت  تاریخ دفاع (7

صورت یک عکس ه ب های تهیه شده نیزCDبعد از صفحه عنوان فارسی باشد و در  صورت جلسه دفاعیه (8

jpeg/jpg .اسکن شود 

 الزم به ذکر است که فرم تعهدنامه دانشجو بعد از صفحه صورت جلسه دفاعیه قرار گیرد.از امضای  پس تعهدنامه (9

 نیازی به ثبت تاریخ و شماره ندارد. 

 ایجاد شود. تقدیمصفحه  (11

و اسامی  دهاز کلیه اساتید و داوران حاضر در جلسه دفاعیه به اسم تشکر شو  دهایجاد ش تشکر و قدردانیصفحه  (11

 .شود Boldنیز  آنان

کلمه کلیدی با  5یا  4 "ضمنا شود.Bold  نوشته شده و کلمات کلیدیعبارت  چکیده فارسیصفحه  انتهای در (12

 نوشته شود. زبان فارسیتوجه به فونت متن به 



 

 

 ابجد باشد. یاتذکر مهم: کلیه صفحات فوق فاقد هرگونه عدد و حروف الفبا  (31

شماره  ابجد یاحروف الفبا با  به بعد صفحه این از بوده و فهرست مطالببعد از صفحه چکیده فارسی صفحه  (14

 شود. شروع گذاری

      باشد.Bold در فهرست مطالب عناوین فصل ها  (15

   نسبت به درج فهرست مراجع و منابع با ذکر شماره صفحه اقدام شود." در انتهای صفحه مطالب حتما (16

     استفاده شود. در فهرست های مربوطه شکل هاو  جدول هابجای کلمات جداول و اشکال به ترتیب از کلمات  (17

     تایپ نشود اما محسوب شود. شماره صفحات ابتدای فصل ها در داخل پایان نامه (18

اعداد منابع فارسی با اعداد فارسی و اعداد منابع انگلیسی با اعداد انگلیسی و  صفحه فهرست منابع و مآخذدر  (19

     باشد. [  ] کروشه  داخل

 می باشد این صفحات بعد از صفحات فهرست منابع و مآخذ قرار می گیرد.     پیوستدر صورتی که پایان نامه دارای   (21

کلمه  5یا  4 "شود. ضمنا Bold نوشته شده و Keywords کلمه، در پایان صفحه  و  Abstractدر صفحه  (21

    نوشته شود. زبان انگلیسی کلیدی با توجه به فونت متن به

 در صفحه عنوان انگلیسی: 

 استفاده نشود. انگلیسی ایتالیک وکلمات فارسی به هیچ عنوان از  در این صفحه  (22

 از ابتدای نام دانشگاه حذف گردد. Theکلمه  (23

 Dissertation و برای دانشجویان دکتری از کلمه Thesis کلمه جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد از  (24

 شود.Bold  استفاده شده و در یک سطر جداگانه نوشته و

 نوشته شود. سال و ماه میالدیتاریخ دفاع از پایان نامه به صورت  (25

 . و عنوان انگلیسی شماره صفحه نمی خواهد Abstractتذکر مهم: صفحات 

 11تایپ شود. زیر نویس با قلم نازنین یا لوتوس با اندازه  12متن اصلی پایان نامه با قلم نازنین و یا لوتوس با اندازه  (26

 تایپ گردد.

و عنوان  14، عنوان های فرعی پایان نامه با قلم تیتر و اندازه  16عنوان های اصلی پایان نامه با قلم تیتر و اندازه   (27

 گردد.تایپ  12فرعی تر با قلم تیتر و اندازه های 

سانتی متر و  3سانتی متر و حاشیه سمت چپ  3ابعاد متن اصلی پایان نامه به صورت حاشیه سمت راست صفحه  (28

 سانتی متر می باشد. 3سانتی متر و پایین صفحه  3ی صفحه باال

سطر در هر صفحه از پایا ن نامه  26تا  24فاصله بین دو سطر متوالی در هر بند به نحوی تنظیم گردد که بین  (29

 گنجانیده شود.

 

 



 

 

 ( CD) نکات مربوط به تهیه 

 قاب دار )جلد پالستیکی( تهیه شود. CDعدد  2تعداد  (1

 استاد راهنما می گردد. ها تحویل کتابخانه دانشکده مربوطه و دیگری تحویل  CDیک عدد از این  (2

به استاد راهنمای دوم نیز اضافی دیگر تهیه و  CDنفر باشند می بایست یک  2چنانچه اساتید راهنما  یادآوری:)

 تحویل داده شود(

 ود.عنوان انگلیسی درج ش CDعنوان فارسی و پشت جلد قاب  CDبر روی جلد قاب  (3

 شامل موارد زیر باشد: CDداخل  (4

می باشد(  پایان نامه )از صفحه بسم ال... تا آخرین صفحه پایان نامه که صفحه عنوان انگلیسی Wordالف/ فایل 

 لبه صورت یکپارچه و کام

پایان نامه )از صفحه بسم ال... تا آخرین صفحه پایان نامه که صفحه عنوان انگلیسی می باشد( به  PDFب/ فایل 

 صورت یکپارچه و کامل

 jpgیا  jpegج/ اسکن صورت جلسه دفاعیه به صورت عکس 

 د/ اسکن صفحه فرم تعهد نامه که توسط دانشجو امضا گردیده است.

 

 ( داک) نکات مربوط به ثبت نام در سایت ایران

کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی می بایست نسبت به ثبت پروپوزال و پایان نامه خود در سایت 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( بدون پرداخت هیچگونه وجهی به شرح زیر 

 اقدام نمایند:

به  سایت ایراندکدر  )پارسا(پایان نامه و  پروپوزال )پیشنهاده( PDFو  Wordثبت و آپلود فایل های 

 رقمی برای پروپوزال و پایان نامه 7و دریافت کد رهگیری   https://sabt.irandoc.ac.irنشانی: 

 آغاز می شود. 2و کد رهگیری پایان نامه با عدد  1کد رهگیری جهت پروپوزال با عدد توضیح: 

نظرات اصالحی هیئت تسویه حساب با مدیریت تحصیالت تکمیلی منوط به تائید و تحویل نامه  تذکر مهم:

 نامه توسط سایت ایرانداک می باشد.و همچنین تائید کدهای رهگیری پروپوزال و پایان داوران 

https://sabt.irandoc.ac.ir/

