بسمه تعالی
دانشجویان محترم  ،طبق مصوبه دریافت شده از وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و تصمیم شورای تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی شرق
گلستان  ،دانشجویان محترم جهت فارغ التحصیلی می بایست پایان نامه خود را در سایت ایرانداک ثبت و تاییدیه ثبت را دریافت نمایند .لذا در
این دستورالعمل  ،نحوه ثبت پایان نامه به صورت مصور جهت تسریع و تسهیل دانشجویان محترم ارائه می گردد :
مرحله اول  :ورود به سایت ایرانداک
در ابتدا به سایت ایرانداک به آدرس  www.irandoc.ac.irوارد شوید .سپس بر روی گزینه " ثبت پایان نامه  ،رساله و پیشنهاده" کلیک
کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید .

مرحله دوم  :ورود به سامانه ثبت پایان نامه
در این مرحله در صورتی که شما قبال در این سامانه ثبت نام نموده اید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به سامانه وارد شوید.

در صورتی که در این سامانه ثبت نام ننموده اید  ،در گزینه های منو  ،گزینه " نام نوییس " را انتخاب کنید تا به صفحه جدید منتقل شوید .

در این صفحه شما می بایست کلیه فیلدها را با اطالعات صحیح (تاکید می گردد اطالعات شما می بایست حتما صحیح وارد گردد) پر نمایید و
در انتها بر روی دکمه " نام نوییس " کلیک کنید .
سپس از شما خواسته خواهد شد که ایمیل خود را بررسی کنید تا ایمیل تاییده را دریافت کنید .پس از بررسی ایمیل خود  ،بر روی لینک فعال
سازی ثبت نام خود کلیک کنید و بعد از آن به شما پیغامی مبنی بر تایید حساب کاربری به شما نمایش داده خواهد شد.

برای ورود به سامانه  ،طبق عکس باال بر روی دکمه " ورود به سامانه " کلیک کنید  .حال با نام کاربری (آدرس ایمیل) و رمز عبور که در
هنگام ثبت نام مشخص نموده اید وارد سامانه شوید .
مرحله سوم :ثبت اطالعات
پس از ورود به سامانه  ،از گزینه های سمت راست  ،بر روی گزینه " ثبت مدرک " کلیک کنید  ،پس از باز شدن زیرمنوها  ،گزینه " پایان نامه
 /رساله (داخل کشور) " را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.

ی
در این صفحه همانطور که مشاهده می نمایید  ،گزینه های "نام  ،نام خانوادگ  ،رایانامه(ایمیل) و شماره میل " غیرقابل ویرایش می باشد و
همان مشخصاتی است که در هنگام نام نویسی وارد کرده اید .در ادامه کلیه فیلدها ستاره قرمز رنگ دارند  ،این بدین معناست که حتما باید
اطالعات صحیح در این فیلد ها وارد شود .طبق عکس باال  ،بعد از ورود شماره دانشجویی خود  ،مقطع تحصیلی را "کارشنایس ارشد"  ،وابستگی
غیانتفایع"  ،موسسه آموزشی/پژوهشی را "موسسه آموزش عایل رشق گلستان " انتخاب
غیدولت -ر
سازمانی را " موسسه های آموزش عایل ر
نمایید .در جلوی گزینه دانشکده  /پژوهشکده چیزی ننویسید ولی تیک گزینه ی زیرین آن "دانشکده/پژوهشکده در لیست نیست" را بزنید
سپس در فیلد جدید باز شده عبارت " مدیریت و حسابداری " تایپ نمایید .سپس بر روی دکمه "گام بعد" کلیک کنید .
در مرحله بعد شما باید اطالعات پایان نامه را وارد نمایید .طبق فرم ذیل :

در فرم باال در جلوی زبان اصلی پایان نامه/رساله " ،فاریس" انتخاب نمایید .سپس عنوان پایان نامه خود را به فارسی بنویسید .در صورتی که در
عنوان پایان نامه شما از کاراکترهای فرمولی و ریاضی وجود دارد  ،گزینه "عنوان پایان نامه/رساله دارای فرمول یا کاراکی ی
ریاض است ".را
تیک بزنید .عنوان به زبان انگلیسی را نیز وارد نمایید.

ی
انسان"(برای دانشجویان رشته هایی که در زیرگروه فنی مهندسی نیستند)  ،رشته خود
در ادامه شما در روبروی گزینه گروه تحصیلی " ،علوم
را انتخاب نمایید  ،گرایش خود را نیز پس از انتخاب رشته می توانید انتخاب نمایید(دانشجویان محترم دقت نمایید که کلیه رشته های این
موسسه آموزش عالی به همراه گرایش آنها در این لیست ها موجود می باشد) و سپس تاریخ دفاع خود را دقیق وارد نمایید( .دقت نمایید در
صورتی که تاریخ دفاع شما مغایرتی داشته باشد در مرحله آخر توسط دانشگاه رد می گردد و ملزم به اصالح می گردید).

در ادامه شما می بایست مشخصات استاد راهنما و مشاور خود را وارد نمایید .دقت کنید اطالعات مندرج در این فرم حتما باید دقیق و بدون
اشتباه باشد  .در صورتی که اشتباهی در این مشخصات وجود داشته باشد  ،قطعا توسط مدیر پژوهش رد می گردد  .الزم به توضیح است فیلدهایی
که عالمت ستاره (*) قرمز رنگ در کنار آنها وجود دارد  ،حتما می بایست تکمیل گردد  .پس از ورود اطالعات  ،بر روی دکمه "گام بعد" کلیک
کنید .از دانشجویان محترم تقاضا می گردد در صورتی که اطالعات استادان مشاور و راهنمای خود را به صورت دقیق ندارند  ،یا از کارشناس
تحصیالت تکمیلی یا از خود استادان محترم سوال فرمایند.

در مرحله بعد  ،شما می بایست محتوای پایان نامه خود را طبق فرم وارد نمایید.

همانطور که در عکس باال مشاهده می فرمایید  ،شما می بایست چکیده فارسی و انگلیسی پایان نامه خود را وارد نمایید .همچنین نوع پایان نامه
خود را که در پروپوزال قبال با هماهنگی استاد راهنما ثبت نموده اید  ،در اینجا تعیین نمایید.
در ادامه شما می بایست فهرست مطالب  ،فهرست منابع فارسی و غیرفارسی را نیز وارد نمایید.

در آخرین قسمت های این مرحله  ،باید کلیدواژه های نگارش شده در چکیده های فارسی و انگلیسی خود را بنویسید .دقت نمایید در صورتی
که قصد دارید کلیدواژه های بیشتری را بنویسید بر روی دکمه

کلیک کنید  .پس از وارد کردن همه اطالعات  ،بر روی دکمه

"گام بعد" کلیک کنید.
در مرحله ی بعد  ،شما می بایست طبق فرم  ،فایل های ورد ( )wordبا پسوندهای  docیا  docxو فایل پی دی اف ( )PDFرا وارد سامانه یا
به اصطالح آپلود نمایید .

جهت انتخاب فایل های خود  ،بر روی دکمه

کلیک کنید و در کادرمکالمه باز شده فایل خود را انتخاب نمایید .پس از انتخاب

فایل به صورت  ، PDFو اتمام مراحل آپلود  ،پیغامی مثل عکس ذیل به شما نمایش داده می شود:

پس از دریافت این پیغام  ،شما امکان انتخاب فایل به صورت ورد با کلیک بر روی دکمه آبی رنگ "انتخاب فایل  "...را دارید .مراحل انتخاب
فایل به صورت ورد  ،همانند انتخاب فایل با فرمت  PDFمی باشد  .پس از دریافت پیغام موفقیت آمیز بودن آپلود یا بارگزاری فایل  ،در صورتی
که فایلهای دیگری نیز برای آپلود دارید  ،در فیلد بعدی نیز انتخاب نمایید .پس از اتمام بر روی دکمه "گام بعد" کلیک نمایید.
در مرحله بعدی که پذیرش می باشد  ،اطالعاتی که شما وارد نموده اید را جهت تایید به شما نشان داده می شود.

در صورتی که اطالعات وارده صحیح است و مغایرتی با اصل ندارد  ،در انتهای فرم در کنار گزینه "اطالعات باال را با دقت ثبت کرده ام و
درست آن را تایید یم کنم" را تیک بزنید تا دکمه سبز رنگ "پایان" فعال گردد .قبل از کلیک بر روی دکمه "پایان" پیشنهاد می گردد بر روی
دکمه "چاپ" کلیک نموده و از اطالعات این صفحه یک نسخه چاپ (پرینت) تهیه نمایید .در صورتی که اطالعات وارد شده شما ایرادی داشت،
بر روی دکمه "گام پیش" کلیک کنید تا به مرحله قبلی ارجاع داده شوید و اطالعات خود را اصالح نمایید .
پس از کلیک بر روی دکمه "پایان" اطالعات شما ثبت نهای ی و به صفحه ای مطابق عکس ذیل منتقل می شوید .در این صفحه به شما کد
رهگیری هفت رقمی داده می گردد که جهت پیگیری های بعدی الزم دارید.

تا اینجا شما اطالعات پایان نامه خود را ثبت نموده اید .در ادامه برای شما توضیح داده می شود که چگونه درخواست خود را پیگیری نمایید.
مرحله چهارم  :پیگیری درخواست
برای پیگیری درخواست خود  ،از منوی سمت راست سامانه  ،گزینه "درخواست های گذشته" را کلیک نموده و از زیرمنوی آن نیز بر روی
گزینه "درخواست های گذشته" را انتخاب نمایید.

پس از کلیک بر روی این گزینه  ،به صحفه ذیل ارجاع داده می شوید :

همانطور که در تصویر باال مشاهده می نمایید  ،اطالعاتی از درخواستهای گذشته قابل مشاهده است .به دلیل اینکه از این نام کاربری فقط یک
درخواست ثبت شده است  ،شما فقط یک سطر مشاهده می نمایید ولی ممکن است درخواست های دیگری نیز وجود داشته باشد .ستون سمت
چپ دکمه آبی رنگ "عملیات" وجود دارد .بر روی این دکمه کلیک نمایید :

همانطور که مشاهده می فرمایید  ،پس از کلیک بر روی دکمه "عملیات" زیر منویی باز می شود  .در گزینه اول "ویرایش" شما امکان اصالح
اطالعات خود را دارید .در گزینه دوم "مشاهده وضعیت" شما می توانید بررسی نمایید که درخواست شما در چه مرحله ای قرار داد و آیا تایید
یا رد شده است یا خیر .در گزینه سوم "مشاهده اطالعات" شما اطالعاتی را که وارد نموده اید را می توانید مشاهده نمایید که در مراحل قبلی
توضیح داده شد و پیشنهاد شد از آن چاپ تهیه نمایید  .در حال حاضر دراین قسمت جهت پیگیری  ،بر روی گزینه "مشاهده وضعیت" کلیک
نمایید .

همانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمایید  ،در کادر جدید باز شده  ،زیر عنوان سبز رنگ ثبت مدارک (
پیمایشگر سبز رنگی مشاهده می نمایید (

)

) که نشان دهنده پیشرفت درخواست شماست.

همانطور که مشاهده می فرمایید  ،در این درخواست فعال ثبت درخواست توسط دانشجو انجام شده است و هنوز ایرانداک بررسی خود را انجام
نداده است .پس از بررسی و تایید ایرانداک  ،کار به دانشگاه ارجاع داده می شود و در صورتی که تایید گردد یک تاییدیه برای ایمیل شما ارسال
می گردد که این تاییدیه را می بایست به دانشگاه جهت انجام امور فارغ التحصیلی تحویل نمایید .
دقت نمایید  ،این ر وند را هر روز بررسی نماییدکه ممکن است توسط ایرانداک یا دانشگاه ایراداتی از ثبت اطالعات شما گرفته شود که موظف به
اصالح آن می باشید .
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