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 مرحله اول
طبق شته( ر )بهتناسب عملیو  ريتئو يقسمتها شامل ،نامه نپایا لفصو مطالب و

 شیوه نامه نگارش پایان نامه را به اتمام برسانید.

 مرحله دوم
  مطالعهرا  ها(دنلودا بخش ه،نشگادا سایتاز وب  یافتدر )قابل عفاد جلسه قوانین

 .نمایید

 مرحله سوم

 جهت عفاد زمجو مفر اههمر به هنمارا دستاا ايبررا  نامهنپایانسخه تکمیل شده 

 لساار ست(اخودر ثبت )سامانه ه،نشگادا سایتاز وب  یافتدر قابل ءمضاا خذا

 نمایید.

 
 نمایید  جعهامر سایتدر  دموجو يهنمارا به ،ستاخودر ثبت سامانه طریقاز  مفر تکمیل حلامر منجاا جهت: تذکر

 چهارممرحله 
 .نمایید خذا عفاد زمجو ستاخودر تأیید بر مبنیرا  هنمارا دستاا يمضاا

 مرحله پنجم

 مرحله ششم

التحصیلی، ضروري است نامه هنگام فارغنامه وزارت علوم مبنی بر ثبت پایاننظر به بخش

 و تئوري هايقسمت که شامل ،نامهپایان فصول و تمامی مطالبدانشجو پس از نگارش و تدوین 

نامه و دریافت تأیید استاد محترم پایان نگارش نامهشیوه شود، طبقمی( رشته به تناسب) عملی

نامه را در سامانه همانندجو )سایت ایرانداک(، بارگذاري نموده و گواهی تمامی متن پایانراهنما، 

 .را از سایت ایرانداک دریافت نمایدانجام آن

همانندي از این رقم که میزان درصد مورد پذیرش دانشگاه است؛ در صورتی 30نامه تا تذکر: میزان همانندي پایان

 نامه را زیر نظر استاد محترم راهنما، بازنویسی شود.بیشتر شود، ضروري است دانشجو متن پایان

تکمیل را  عفاد زمجو مفر هنشگادا سایتدر وب  "ستاخودر ثبت سامانه" طریقاز 

 .نمایید یافترا در يپیگیر کدو  هکرد

 
 مراجعه نمایید.سایت در  دموجو يهنمارا به ،ستاخودر ثبت سامانه طریقاز  مفر تکمیل حلامر تذکر: جهت انجام
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 مرحله هفتم

 مرحله هشتم

درج  با (شتهر تناسب به) عملی بخش يهافایل با اههمررا  نامه فایل نهایی پایان

 :نمایید لساار یرآدرس ز به نیکولکترا پست طریقاز  يپیگیر کد
parspostgraduate@gmail.com 

 :نماییدوارد   یرز رتصو بهرا  دخو تطالعاا ،یمیلا subject عموضو قسمتدر  که باشید شتهدا توجه

 گیادخانو مناو  منا – شتهر-نشجوییدا رهشما – عفاد زمجو ستاخودر يپیگیر کد
 متوجه آن  تتبعاو  شد هدانخو درصا عفاد زمجو هشد تکمیل نامه نپایا فایل لساار معد رتصودر : تذکر

 .ستا نشجودا

 حدوا فطراز  "داور دانستاا تعیینو  عفاد یخرتا "صخصودر  سانیر عطالا

 اعالم خواهد شد. هنشگادا سایتدر وب  تکمیلی تتحصیال
 

 تکمیلی تتحصیال حدوا نهایی تأییدو  عفاد زمجو به طمربو حلامر کلیه تکمیل به طمنو عفاد زمجو تأیید: تذکر

 .ستا

 با آرزوي سالمتی و موفقیت

 واحد آموزش و تحصیالت تکمیلی

 مرحله نهم

 بخش عملی نسخه اههمر به نامهنپایا نهایی نسخه لساار جهتداور  دانستاا با

 .هیدد منجارا ا زمال هماهنگی

 
 .باشند دهکر یافترا در نامهنپایا نسخهداور  دانستاا که کند حاصل نطمیناا نشجودا: تذکر

 ةنحو رةبادر هنمارا دستاا با هماهنگیو  کامل گیدماآ با عفاد جلسهدر  رحضو

 مرحله متناسب يبند نماو ز مطالب ئهارا

 یازدهم

 

و  ضعیتو ،یددنمو یافتدر ستاخودر ثبتاز  پس که يپیگیر کداز  با استفاده

 حدوا) نهایی مرحله تأیید خذا تاو  دهنمو سیربررا  عفاد زمجو ستاخودر "چرخه

 . هیدد مهرا ادا يپیگیر، (تکمیلی تتحصیال
 يپیگیر کد توسط ستاخودر ثبت سامانه  طریقاز  حلامر تمامی پیشرفت يپیگیر ع،فاد زمجو تأیید جهت: تذکر

 لقبادر  مسئولیتی هنشگادا ع،فاد زمجو تأیید معدو  نشجودا يپیگیر معد رتصودر . ستا نشجودا هعهد برو  میالزا

 .شتدا هدانخوآن  تتبعاو  عفاد جلسه ننشد اربرگز

 دهممرحله 

mailto:parspostgraduate@gmail.com
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