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 کلیک نمایید "ثبت نام در سامانه"روی گزینه 

 

 نمایید. "ثبت و ذخیره"در صفحه باز شده مشخصات اولیه خود را وارد و 

 نکته:

دارید. چون بعد از ثبت و ذخیره باید وارد ایمیلی را وارد نمایید که به آن دسترسی  "رایانامه"در تب 

 ایمیل شده و لینک ارسال شده را تایید نمایید.

 کلمه عبور دلخواه را وارد نمایید. "گذرواژه"در تب 

 وارد ایمیل خود شده و لینک ارسال شده ایرانداک را تایید نمایید.



ایمیل و کلمه عبوری که در با  "ورود به سامانه )برای دانشجو("در سایت ایرانداک از قسمت 

 اید وارد شوید.ثبت نام اولیه داده

 

شود وارد ای که باز مینامه را در صفحهمشخصات کامل پایانرا انتخاب و  "نامهثبت نام پایان"

 نمایید

 :نکته

 

انتخاب شود در غیر این صورت ثبت نام شما دانشگاه فردوسی مشهد زیر حتما باید نام  فیلددر  .1

قابل تایید بوده و دوباره باید همه مراحل ثبت نام را از اول و با یک ایمیل جدید انجام غیر 

 دهید.

 

 

 



 را وارد نمایید. "واحد بین الملل"زیر فیلد اگر دانشجوی واحد بین الملل هستید در  .2

 

 

نامه به زبانی غیر از این دو نوشته شده داشتن چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است. اگر پایان .3

 های مورد نظر را عالمت بزنید.زبان زیرفیلد چکیده به آن زبان نیز الزامی است. لذا در 

 

 عالمت بزنید زیرفیلد ، جدول، نمودار و ... وجود دارد در نامه شما تصویرپایان در متن اگر .4

 

 را وارد نمایید.ای که شماره صفحه دارد آخرین صفحهعدد  "تعداد صفحات"فیلد در  .5

 متن چکیده خود را وارد نمایید.  "چکیده تمام نما"و  "چکیده راهنما )ترویجی("فیلد در  .6

 چیزی وارد نکنید "کلیدواژه )اصطالحنامه("فیلد در  .7

معادل فارسی و التین کلیدواژه های خود را وارد نمایید. با وارد  "کلیدواژه )آزاد("فیلد در  .8

فقط یک  دکردن هر کلیدواژه فیلد جدیدی برای کلیدواژه بعدی ظاهر می شود.)در هر فیل

 کلیدواژه وارد نمایید(

را کلیک نمایید. که در صورت تکمیل صحیح  "ثبت و ذخیره"پس از تکمیل همه فیلدها دکمه 

 شود.فیلدها صفحه زیر ظاهر می



 

مراحل ثبت نام کامل نشده است. برای تکمیل شود. اما در این صفحه کد رهگیری شما اعالم می

 خود را ارسال نمایید. textهای و یا فایل pdfو  wordهای فایلآن باید 

 نکته:

ورود به سامانه "توانید ارسال نمایید. ) از طریق را در صورت اشکال دوباره نیز می هافایل

 ("نامهثبت پایان"و  ")برای دانشجو(

 شود:پیغام زیر ظاهر میها ارسال فایل پس از

 

نامه شما در سایت ایرانداک دهنده این است که مراحل ثبت پایانمشاهده پیغام باال نشان

 با موفقیت به اتمام رسیده است.


