
 :3راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 

 رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه(های مرکز اطالعنامه)جهت تسویه حساب با بخش پایان

 

 اصالحات نهایی آن نامه و انجامپس از دفاع پایان 3شماره  تکمیل طرح پژوهشی

این طرح قبال ثبت شده و مراحل تکمیل آن مستلزم این است که  باید انجام شود.

برای دانشجویان فردوسی و  «معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه»تایید آن تا تایید 

 شد.الملل طی شده بابرای دانشجویان واحد بین «المللمعاونت پردیس بین»تایید 

 در غیر این صورت امکان تکمیل آن وجود ندارد.

 

 مراحل تکمیل طرح:

را  «نامه(طرح پژوهشی شماره سه )رساله/پایان» زیرمنوی «پژوهش» منوی «پورتال دانشجویی»از طریق 

 کلیک نمایید.  «مشاهده اطالعات» روی آیکون  «های پژوهشیفهرست طرح»در صفحه  وانتخاب 

 

 شود. نجره جدیدی باز میا انتخاب آیکون مشاهده اطالعات پب

 



 کلیک نمایید. «اطالعات خاتمه طرح»روی تب  پنجره جدیددر 

چکیده  و، چکیده فارسی نامه ایرانداکناکد رهگیری پای ،pdfفایل نهایی ، wordفایل نهایی  اینجادر 

 را کلیک کنید. «رسالهنامه/ذخیره اطالعات پایان»و دکمه  ودهرا وارد نم انگلیسی

ها را ها را به صورت جداگانه ذخیره نمایید. یعنی ابتدا یکی از فایلآن ،هافایلبهتر است برای اطمینان از ذخیره  تذکر:

 د. کنیانتخاب و ذخیره نمایید سپس به انتخاب و ذخیره فایل دیگر اقدام 

 



 نکته:   

فایل فشرده باید  wordنویسند، به جای فایل می یا زیپرشین خود را با التکس نامهپایان دانشجویانی که .1

  را ذخیره نمایند. التکس یا زیپرشینشاخه 

 No file selectedعبارت  شود. اضافه Browseدر زیر دکم  آیکن دانلودها درست ذخیره شود اگر فایل .2

 شود.مایش داده میها باز هم نبعد از اضافه شدن فایل

انگلیسی و چکیده صفحه عنوان فارسی، چکیده فارسی، صفحه عنوان وجود  pdfو  wordدر فایل  .3

چکیده مربوط به الزامی است. )اگر پایان نامه به غیر از زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است  انگلیسی

نیازی به امضای استاد ) قابل قبول نیست wordها در فایل چکیدهضمنا اسکن نیز الزامی است(.  آن زبان

چکیده  ،عالوه برآن ،به داشتن چکیده امضا شده دارند. در صورتی که واحد مربوطه اصرار برای چکیده ها نیست

  .(است متنی نیز الزم و ضروری

 .در صورت مغایرت قابل تایید نیستباشد،  نامهمطابق پایانباید  بندیاز نظر فونت و صفحه pdfفایل  .4

مربوط به شود شروع می 1کد رهگیری که با عدد  .شودشروع می 2صرفا با عدد نامه کد رهگیری پایان .5

ای که پس از نامه در صورتی مورد تایید است که در صفحه. کد رهگیری پایانپروپوزال بوده و قابل قبول نیست

 نامه برای ایرانداک ارسال گردد.پایان pdfو  wordفایلهای  شودمیتایید اطالعات باز 

 

 شود.ارسال می استاد راهنمابرای این اطالعات فایلها  در صورت ذخیره

طرح پژوهشی شماره سه » زیرمنوی «پژوهش» منوی «شخصیپورتال »استاد راهنما باید از طریق 

مربوط به طرح پژوهشی  ”مشاهده اطالعات“ آیکن ”های پژوهشیطرح لیست“در صفحه  «نامه()رساله/پایان

عالوه بر  دانشجویان دکتری)برای ، تصویر صورتجلسه دفاع ”اطالعات خاتمه طرح“در تب کلیک نموده و را شما 

را وارد  نیز ذخیره شود( نامهفایل مقاالت یا تاییدیه پذیرش مقاالت مستخرج از پایانتصویر صورتجلسه دفاع باید 

بعد از ذخیره اطالعات توسط استاد راهنما در   ا کلیک نمایند.ر ”/رسالهنامهذخیره فایلهای پایان“و دکمه  کنند

اطالعات به  ،شود که در صورت تاییدصورت کامل بودن اطالعات پیامی برای ارسال اطالعات به کتابخانه نمایش داده می

ال اطالعات توسط استاد راهنما امکان در صورت عدم ارس شود.ارسال میبرای بررسی و تایید کتابخانه مرکزی 

 تسویه حساب وجود ندارد.



یکی از باید  («3طرح پژوهشی شماره »)در  «وضعیت کتابخانه»ستون  ،نامهپایان حسابرای انجام تسویهب

 :باشددو حالت زیر 

 

 استاد راهنما( ها توسطآن و ارسال هافایل )به معنی تایید «نامهارسال به کارشناس پایان»

 و یا

 نامه(ها توسط کارشناس پایانمعنی تایید فایل)به « تایید و در انتظار نسخه کاغذی»

 

 

 مشاهده نماید:« وضعیت کتابخانه»ستون ی که ممکن است دانشجو در موارد سایر

 اطالعات طرح ثبت نشده و باید ثبت و تکمیل گردد. :« ثبت نشده» عبارت .1

ثبت شده اما  /استاداطالعات توسط دانشجو: « نامهناس پایانثبت شده و عدم ارسال به کاش» عبارت .2

 اندارسال نکرده آن رااستاد راهنما 

در به دلیل مشکلی که ذکر شده اطالعات قابل تایید نیست. : « عدم تایید کارشناس پایان نامه» عبارت .3

علت عدم “این حالت برای مشاهده علت عدم تایید در لیست طرح ها بر روی طرح خود کلیک نموده و دکمه ی 

تا قابل تایید توسط  و مجددا از طریق استاد راهنما ارسال شود. ، ذخیرهمشکل باید رفع .را بزنید ”تایید

 کارشناس کتابخانه باشد.

 نامه به اتمام رسیده است.تسویه حساب پایان :« آرشیو» عبارت .4


