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 صدور مجوز صحافی پایان نامه 

بعد از جلسه دفاع دانشجو موظف است اشکاالت و نکاتی که توسط اساتید و داوران در جلسه دفاع مطرح شده است  

را برطرف نماید. برای این مرحله سه فرم نیاز به امضا دارد: یک فرم برای امضای استاد مشاور و دو فرم دیگر برای 

ها را برای دانشجو می تواند به صورت حضوری امضای استاد مشاور و داوران را بگیرد یا اینکه فرمامضای داوران.  

اساتید ارسال کند و اساتید به صورت الکترونیکی امضا کنند و تصویر فرم را برای دانشجو ارسال کنند تا در زمان  

 درخواست در سامانه بارگذاری گردد.

ره پایان نامه ثبت می شود و در گروه بندی درخواست وقتی گزینه پایان نامه انتخاب  بعد از دفاع از پایان نامه، نم

 شود، فقط درخواست صدور مجوز صحافی پایان نامه فعال است و سه درخواست قبلی فعال نخواهند بود. می 

در   ثبتگزینه  با مراجعه به سامانه مدیریت درخواست بر روی    مجوز صحافی پایان نامهدرخواست صدور  برای ثبت  

 روبروی این درخواست کلیک کنید.

 کلیک کنید.  ثبت درخواستدر صفحه باز شده بر روی گزینه 

 نامهدرخواست صدور مجوز صحافی پایان در صفحه باز شده در قسمت متن درخواست بنویسید: 

 کلیک کنید. ثبت درخواستسپس روی گزینه 
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بر روی گزینه   از   ارسالدر صفحه بعدی  را  در روبروی گواهی همانندجو کلیک کنید و فایل گواهی همانندجو 

 کلیک کنید.   Uploadوارد کنید و روی گزینه  Browseقسمت 
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 کلیک کنید تا درخواست شما ارسال گردد. تکمیل درخواست در نهایت روی گزینه 

 پایان نامه  صحافیصدور مجوز  درخواست  مراحل بررسی

 های ارسالی( کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی دانشگاه )بررسی گواهی .1

استاد راهنما )بررسی فایل پایان نامه دانشجو از نظر محتوای علمی و شیوه نگارش( )در این مرحله دانشجو   .2

 تواند به استاد راهنما اطالع دهد تا درخواست توسط استاد راهنما بررسی و تایید شود( می 

 ( بررسی فایل پایان نامه از نظر علمی و شیوه نگارش طبق فرمت دانشگاهمدیر گروه ) .3

بررسی فایل پایان نامه از نظر علمی و شیوه نگارش طبق فرمت  کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی دانشگاه ) .4

 ( اهدانشگ

 ( بررسی نهایی فایل پایان نامهمعاونت آموزشی و پژوهشی ) .5

دفاع  تاریخ موظف است فایل پایان نامه را در ایرانداک ثبت کند. بعد از تایید این درخواست دانشجو  

روز کاری طول می کشد تا ایرانداک در مورد فایل    3-4معموال باید با دقت ثبت شود.  از پایان نامه

اعالم نظر کند. گواهی ایرانداک برای درخواست بعدی )تطبیق واحد و تسویه حساب(  پایان نامه 

 ضروری است.


