
 حساب حداقل شرایط زیر را باید داشته باشند:نامه به منظور تسویههای پایانفایل

اصالح شده را  لطفا شرایط زیر را در فایلها رعایت کنید در غیر این صورت فایلها برگشت داده می شود و باید دوباره فایلها را اصالح نمایید، فایلهای

و تا فایلها درست نشود فایلها همچنان برای  استاد راهنما این فایلها را مجددا به کتابخانه ارسال نمایند.در پورتال دانشجویی بارگذاری کنید و 

 اصالح برگشت داده می شود. 

 . نمایید بارگذاری را الیتهای و کامنت بدون شده اصالح و نهایی فایل حتما    .1

 با دفاع صورتجلسه در باید شودمی داده جزئی اصالحیه دفاع جلسه در که مواردی در. باشد یکی دفاع صورتجلسه عنوان با باید نامهپایان عنوان    .2

 . گردد یادداشت گروه مهر

شود که فونت و صفحه بندی خراب نشود(. پایان نامه  pdfدر سیستمی تبدیل به  word. )فایل یکی باشد wordبا فونت فایل  pdf فایل فونت    .3

 فارسی باشد. wordو  pdfهای به زبان فارسی و عربی، عددها در فایل 

 ، چکیده به صورت عکس یا اسکن قابل قبول نیست.باید متنی باشد word فایل در عنوان صفحه و هاچکیده    .4

 بارگذاری شود. فایل فشرده شاخه التکس  word فایل جای به شوند،می نوشته التکس با که هایینامهپایان    .5

 فارسی زبان به نامهپایان خالصه کل صفحه 30 حدود فایل انتهای در باید شودمی نوشته انگلیسی زبان به که انگلیسی رشته غیر هاینامهپایان    .6

  باشد. ای نیز باید داشته. و عالوه بر آن چکیده یک صفحهشته شودنو

نند )دو نکته: این شرط برای دانشجویان غیری ایرانی و یا دانشجویان ایرانی که هم در دانشگاه خارج از کشور و هم در دانشگاه فردوسی دفاع می ک

 مدرکه( به حساب می آید می شود

 یکی باشد. pdf و  word فایلهای و دانشجویی پورتال در خانوادگی نام و نام  . 7

 نامه:های پایانصفحهترتیب 

 (اختیاری) خدا نام به صفحه    .8

 ی یا فرانسه(عرب انگلیسی، فارسی،) نامه پایان اصلی زبان به عنوان صفحه    .9

 سال و ماه فارسی، عنوان صفحه در .)به جای ماه نباید فصل باشد( .باشد داشته( ماه و سال) دفاع تاریخ باید ها عنوان صفحه همه: 1نکته         

توجه داشته باشید که ماه و  .شود درج میالدی ماه و سال فرانسه، و انگلیسی عنوان صحفه در و قمری ماه و سال عربی، عنوان صفحه در شمسی،

 سال در همه صفحه عنوانها باید با تاریخ صورتجلسه دفاع مطابقت داشته باشد.

 نوشته شده بعد از صفحه عنوان عربی، باید صفحه عنوان فارسی داشته باشند.: پایان نامه هایی که به زبان عربی 2نکته         

 .باشند داشته هم عربی عنوان صفحه باید فارسی عنوان صفحه از بعد شوند، می نوشته فارسی به که عربی رشته های نامه پایان: 3نکته         

 دانشکده، نام رشته، مقطع تحصیلی و مشخصات پایان نامه را داشته باشد.گاه، نام دانش آرم باید ها عنوان صفحه همه: 4نکته         

 (باشد واضح کامال باید تصویر) کامل امضای با دفاع صورتجلسه اسکن    .10

دانشجویی قسمت ( شماره کد در این فرم کد طرح یا پروپوزال است که در پورتال باشد واضح کامال باید تصویر) شده امضاء اصالتنامه اسکن    .11

 پژوهشی/ طرح پژوهشی شماره سه قابل مشاهده است(

 (اختیاری) تقدیم صفحه    .12

 (اختیاری) سپاسگزاری صفحه    .13

 ها الزامی است(ها در چکیدهواژه کلید وجود) نامه پایان اصلی زبان چکیده    .14

 .نیست قبول قابل چکیده تصویر باشد، متنی صورت به باید ها چکیده همه: 1نکته         

 .باشند داشته فارسی چکیده کامل فرم باید عربی، چکیده لکام فرم از بعد شده نوشته عربی زبان به که هایی نامه پایان: 2نکته         

 چکیده عربی هم داشته باشند. ان نامه های رشته عربی که به فارسی نوشته می شوند، بعد از فرم کامل چکیده فارسی باید فرم کاملپای: 3نکته         



 (نمایید استفاده خودکار مطالب فهرست از امکان صورت در) مطالب فهرست    .15

 است(الزامی  ها جدول فهرست وجود متن، در جدول وجود صورت در) هاجدول فهرست    .16

 (است الزامی ها شکل فهرست وجود متن، در شکل وجود صورت در) هاشکل فهرست    .17

 (است الزامی نمودارها فهرست وجود متن، در نمودار وجود صورت در) نمودارها فهرست    .18

 ها درست باشد.ین لینک فهرستهمچن. باشد داشته همخوانی متن با هافهرست همه صفحات شماره شوید مطمئن: 1نکته          

 .شوند شروع مستقل صفحه از باید نمودارها فهرست و ها شکل فهرست ها، جدول فهرست مطالب، فهرست از کدام هر: 2نکته          

 (.و ترتیب شماره ها به خصوص در شروع فصلها درست باشد باشد داشته شمار صفحه باید متن صفحات) نامهپایان متن    .19

و پیوستها باید از صفحه جدید  صفحه بندی فایل باید درست باشد )هر کدام از فهرستها، فصلها، فهرست منابع، صفحه عنوانها، چکیده ها :1نکته     

       شروع شود.

ها )سطر اول جدول( در سرستوناگر قرار است ادامه جدول در صفحه بعد باشد باید حتما باشد  صفحه یک در امکان حد تا باید هاجدول: 2نکته   

 . عنوان جدول باید در باالی جدول و در همان صفحه باشد، نه در صفحه قبل.صفحه بعد تکرار شود

 باید کامال واضح و با کیفیت باشندل ها شک. بعد صفحه در نه باشد، صحفه همان در و شکل زیر در باید ها شکل عنوان: 3نکته         

باشد  (landscape) افقی صورت به باید صفحه شوند، می درج چرخش درجه 90 با جا محدودیت خاطر به که هایی جدول و ها شکل: 4نکته         

 .تا شکل و جدول درست دیده شود

 . منابع فهرست    .20

 .شود درج منابع کل فهرست باید هم نامه پایان انتهای در شده، درج فصل هر انتهای در منابع فهرست اگر: نکته         

 چکیده    .21

هایی که به زبان انگلیسی است در این نامهو عربی است در این جا چکیده انگلیسی گذاشته شود. پایان فارسی زبان به که هایینامهپایان: 1نکته          

هایی که به زبان فرانسه است در این جا فرم کامل چکیده انگلیسی و بعد فرم کامل چکیده فارسی نامهقسمت چکیده فارسی گذاشته شود. پایان

 گذاشته شود.

 .متنی باشد و نه تصویر اسکن شدهصورت ا باید به ه چکیده: 2نکته          

 عنوان صفحه    .22

 در است انگلیسی زبان به که هایینامهپایان. شود گذاشته انگلیسی عنوان صفحه جا این در است عربی و فارسی زبان به که هایینامهپایان: نکته         

 ه به زبان فرانسه است در این جا صفحه عنوان فارسی و انگلیسی گذاشته شود.ک هایینامهپایان. شود گذاشته فارسی عنوان صفحه قسمت این

  
 توجه:

 .است ضروری و الزم ایرانداک پذیرش نهایی، تایید برای    •

باشد  شده پذیرش ایرانداک و باشد درست هافایل اگر و نیست چاپی نسخه به نیاز( دامپزشکی) عمومی دکترای و ارشد کارشناسی دانشجویان    •

 شود.بدون نیاز به مراجعه و یا تماس، تایید )تسویه حساب( می

ساعت کاری در شرایط معمول زمان می برد  24فایلها پس از ارسال به کتابخانه )در انتظار تایید فایلها توسط کتابخانه مرکزی( حدودا تا 

 ایراد داشته باشد برگشت داده شود. تا توسط کتابخانه بررسی و تایید و یا در صورتی که

 وضعیت فایلها در کتابخانه را از طریق پورتال دانشجویی/ پژوهش/ ثبت پایان نامه می توانید مشاهده نمایید.


