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 با کتابخانه مرکزی  مراحل تسویه حساب نهایی دانشجویان

  دانشجویان کارشناسی:

 برای تسویه کتب امانت گرفته شده بخش امانتمراجعه به 

 تحصیالت تکمیلی:دوره های دانشجویان 

در سیستم گلستان بایستی توسط دانشکده فعال شده  "تسویه حساب"کتابخانه، گزینه قبل از مراجعه به توجه: 

 .باشد

 

 برای تسویه کتب امانت گرفته شده بخش امانتمراجعه به  -1

 امین  طرح  برای تسویه طرح غدیر و)کتابخانه پردیس مهندسی(  بخش اطالع رسانیمراجعه به  -2

 با در دست داشتن:)کتابخانه پردیس مهندسی(  بخش پایان نامه هامراجعه به  -3

 

 جلد 1- الف. نسخه چاپی پایان انهم

 :دنموارد زیر بایستی رعایت شده باش

 

 با ساختار تعریف شده در آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری  پایان نامه  کامل تطابق

صحفه اول درج شود و از نام استاد مشاور فقط در . )مندرج در وب سایت تحصیالت تکمیلی(

 .اکیدا خودداری شودر در روی جلد ذکر نام استاد مشاو

  کامل عنوان پایان نامه با عنوان فرم صورتجلسه دفاعتطابق 

 دانشکده در پایین صفحه صورتجلسه دفاع و امضا استاد آموزش مهر 

 متعارف نباید وجود داشته چکیده، فصل بندی و موارد غیر متن  درها )کلید واژهبه همراه  چکیده فارسی

 (باشد

  با  با حروف ابجد و از شروع فصل اول ،ابتدای فصل اولشماره گذاری صفحات از بسم ا... تا

 و.....2و1شماره های 

  هانگلیسی همراه با کلید واژهاچکیده عنوان و صفحه. 
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 :افیل 3 حاوی  (CDه )لوح فشردعدد  2 -نسخه الکترونیکیب.    

  با فرمت  پایان نامه کاملمتن  -1فایلWord 2010 یا( کل فایل یا باالتر Latex) 

  با فرمت پایان نامه  متن کامل -2فایلdfp  پیشنهاد میشود فایل )  جستجوقابلword 

 (ذخیره نمایید pdfبه صورت  save as typeرا مجددا با امکان 

  فقط با فرمت  – 3فایل word، صفحه 4 شامل: 

، سال اساتید)نام دانشکده، گروه، عنوان، نام دانشجو، نام پایان نامه  عنوان فارسیصفحه  -

 دفاع(

هاکلید واژهیده فارسی وچک

 هاچکیده انگلیسی و کلید واژه -

 .دننسخه چاپی و الکترونیکی پایان نامه باید عین هم باش-1: توجه

 .ها ضروری است CDروی  ایران داک کد رهگیریو دانشکده ، نام شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگیوشتن ن -2  

گاه علوم و فناوری اریان( ج. کد رهگیری اریان داک  )ژپوهش

راهنمای مربوطه را می توان  . (sabt.irandoc.ac.ir)ثبت نام در سایت ایران داک به آدرس -      

 دریافت کرد. آدرس فوقدر وب سایت کتابخانه دانشگاه شاهرود یا از  "راهنما"بخش از 

 ثبت پایان نامهدریافت لینک تاییدیه از ایران داک و ثبت اطالعات کامل پایان نامه در منوی  -      
 

 دانشجویان محترم ملزم هستند موارد زیر را در سایت ایران داک حتما انجام دهند:

تکمیل چکیده راهنما )اطالعات کلی و توصیفی در حد یک پاراگراف( و چکیده تمام نما )چکیده  -      

 .کامل پایان نامه(

 .برابر با آخرین صفحه ی شماره گذاری شده پایان نامه ،تعداد صفحات فیلد تکمیل -      

کلید )برای جداسازی  جداگانهل انگلیسی آن در سطرهای کلید واژه با معاد 5الی  3حداقل  درج -      

 استفاده کنید(. Enterواژه ها از 

)یا  rarیا  zipبه صورت مجزا و به فرم فشرده  pdfو  wordآپلود فایل پایان نامه با فرمت  -      

 (.wordبه جای  Latexارسال فایل 

- 

  
 صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه -
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و تسویه  جهت کنترل نهایی در کتابخانه  و تحویل به مسئول مربوطه دریافت کد رهگیری -      

 .حساب

 

در صورت عدم مغایرت نسخه چاپی با فایل های پایان نامه و نیز فایل  پایان نامه فقطتسویه حساب 

های بارگذاری شده در ایران داک انجام خواهد شد. از آنجا که ممکن است زمان انجام این مراحل، بیش 

 فرآیند تسویه حساب، الزامی نیست. اتوماسیونی بودناز یک روز باشد لذا حضور دانشجو با عنایت به 

 

با توجه به اینکه حقوق معنوی پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود است، لذا هیچ 

فایل پایان  مجاز به اخذبجز استاد راهنما و کتابخانه مرکزی، شخص یا واحدی در دانشگاه 

    نیست.از دانشجویان  نامه

                                                                                                                           

 دااگشنه صنعتی شارهود کتابخاهن مرکزی



ه شرح بنامه برای درج در روی و پشت جلد پایانها های آموزشی و گرایشها، گروهصحیح دانشکده عناوینضمنا 

:زیر است  

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 زمین ساخت )تکتونیک(

(Tectonics) زمین شناسی کاربردی 

(Applied Geology) 

 دانشکده علوم زمین

(Faculty of Earth Sciences) 

 شیمیزمین

(Geochemistry) 

 آب شناسی

(Hydrogeology) محیطیشناسی زیستآبشناسی و زمین 

(Hydrogeology and Environmental Geology) محیطیشناسی زیستزمین 

(Environmental Geology) 

 پترولوژی

(Petrology) 
 شناسی اقتصادیپترولوژی و زمین

(Petrology and Economic Geology) شناسی اقتصادیزمین 

(Economic Geology) 

 

 دوره دکتری تخصصی پترولوژی و آب شناسی هم عناوین مانند دوره کارشناسی ارشد هستند

 

 

 

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 مهندسی معماری 

Architectural Engineering 

 معماری

Architecture 

مهندسی دانشکده 

 معماری و شهرسازی

Faculty of 
Architectural 

Engineering and 
Urbanism 

 



 

 

 

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 تبدیل انرژی

Eergy Conversion 
 سیاالتحرارت 

Thermo Fluids 
 

 مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical & Mechatronic 
 Engineering 

 

 سیستم های انرژی

Energy Systems 
 آیرودینامیک -هوافضا 

Aerospace - Aerodynamic  

 

 طراحی کاربردی

Applied Mechanics طراحی کاربردی 

Applied Mechanics 
 

 ساخت و تولید

Manufacturing & production 

 سازه های هوایی -هوافضا 
Space Structures -Aerospace  

 مکاترونیک

Mechatronic 

 مکاترونیک
Mechatronic 

 

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 شیمی آلی

Organic Chemistry 

 شیمی آلی

Organic Chemistry Group 

 دانشکده شیمی

Faculty Of Chemistry 
 

 

 شیمی معدنی

  Inorganic Chemistry 

معدنیشیمی   

  Inorganic Chemistry Group 
 

 

 شیمی تجزیه

Analytical Chemistry 

 شیمی تجزیه

Analytical Chemistry Group 

 

 شیمی فیزیک

Physical Chemistry 

 شیمی فیزیک

Physical Chemistry Group 



 

 

 

 

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 عمران
Civil  زلزله و سازه مهندسی  

Structural Engineering and 
Earthquake 

مهندسی عمراندانشکده   
Civil Engineering 

department  

سازه مهندسی  

Structural Engineering 

آب منابع مدیریت و مهندسی  
Engineering and Water  

Resources Management 

 مهندسی آب و محیط زیست
Water and Environmental 

Engineering 

دریایی های سازه و سواحل،بنادر مهندسی  

Coasts, Ports and Marine 
Structures Engineering 

 

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
Water engineering and hydraulic 

structures 
 

زیست محیط مهندسی   
environmental engineering 

 مهندسی ژئوتکنیک
Geotechnical engineering راه و نقشه برداری-مهندسی ژئوتکنیک  

Geotechnical Road and 
surveying  Engineering  

 مهندسی راه و ترابری
Road and transport Engineering 

 

 

 

 

 

 



 

 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام رشته گرایش نام

 

- 

 

/حشره شناسی کشاورزی  

Entomology 

 گیاه پزشکی/

Plant Protection 

/کشاورزی  دانشکده 

Faculty of 
Agriculture 

فیزیولوژی و فناوری پس از 

 برداشت محصوالت باغبانی

Postharvest Physiology 
and Technology of 

Horticultural Products 

 مهندسی علوم باغبانی /

Horticultural Science 
Engineering 

 باغبانی و صنایع غذایی/

Horticulture and 
Food Science 

لکولی بیوتکنولوژی و ژنتیک مو

 محصوالت باغبانی

Biotechnology and 
Molecular Genetics of 
Horticultural Products 

 صنایع غذایی

Food Industry 
Technologies 

 

 علوم و مهندسی صنایع غذایی /

Food Science and 
Engineering 

 علوم مواد غذایی

Food Science 

زراعتمهندسی    

Agronomy 

 زراعت

Agronomy 

 کشاورزی اکولوژیک

Agroecology 

Agricultural 

Biotechnology ی بیوتکنولوژ

 کشاورزی/

شیمی، حاصلخیزی خاک و 

 تغذیه گیاه

Soil Chemistry and 
Fertility 

 

مدیریت حاصلخیزی و زیست 

 فنآوری خاک

Fertility Management 
and soil Biotechnology 

 آب و خاک/

Soil and Water 

 مهندسی سازه های آبی 

Water structures 

 



 

 نام دانشکده نام رشته نام گرایش نام شاخه تخصصی

 اکتشاف مواد معدنی

Mineral exploration 

 اکتشاف مواد معدنی

Mineral 

Exploration 

 مهندسی معدن

Mining 

Engineering 

دانشکده مهندسی معدن، نفت و 

 ژئوفیزیک

School of Mining, 

Petroleum and Geophysics 

Engineering 

 ژئوفیزیک اکتشافی

Exploration Geophysics 

 ژئوشیمی اکتشافی

Exploration Geochemistry 

 های زیرزمینیاکتشاف آب

Groundwater Exploration 

 

 شناسیلرزه

Seismic 

Exploration 

 ژئوفیزیک

Geophysics 

 

 سنجیگرانی

Gravimetry 

 

 سنجیمغناطیس

Magnetics 

 

 ژئوالکتریک

Geoelectric 

 

 اکتشاف

Exploration 
 مهندسی نفت

Petroleum 

Engineering 

 

 حفاری

Drilling 

 

 برداریبهره

Production 

 



 نام دانشکده نام گروه آموزشی نام گرایش

 Industrial/مدیریت صنعتی)کارشناسی(

Management(BA) 

 Management/مدیریت 

مهندسی صنایع و 

 Faculty Of/مدیریت

Industrial 
Engineering and 

Management 

/مدیریت صنعتی)کارشناسی ارشد(  

Industrial Management(MA) 

)کارشناسی مدیریت کسب کسب و کار

 Master Of Business/ارشد(

Administration(MA) 
 

 Accounting(BA)حسابداری)کارشناسی(/

 Accounting/حسابداری 

 

 Industrial/ مهندسی صنایع)کارشناسی(

Engineering(BA) 

 Economics(BA)/اقتصاد)کارشناسی(

برنامه ریزی سیستمهای -اقتصاد

-Economics/ارشد( سی اقتصادی)کارشنا

Economic Systems Planning 
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