
راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک
(سامانه پارسا)

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود



آدرس اینترنتی سامانه پارسا

https://sabt.irandoc.ac.irبه آدرس ( پارسا)برای ورود به سامانه ثبت پایان نامه و رساله ایرانداک
.فرماییدمراجعه 

https://sabt.irandoc.ac.ir/


نام نویسی اولیه: 1مرحله

.کنیدکلیک "نام نویسی"ثبت نام اولیه در سامانه، بر روی گزینه برای 

امکان ثبت نام وجود دارد، به همین دلیل فارغ التحصیالن یک بار در سامانه پارسا با هر کد ملی، فقط 
و گذرواژه مربوط به مقطع کارشناسیایمیل مقطع دکتری نیاز به نام نویسی اولیه ندارند و می بایست با 

.ارشد خود، وارد سامانه شوند

در صورتی که ایمیل خود را به یاد نمی آورید و یا به آن دسترسی ندارید، نیازی به نام نویسی دوباره 
به آدرس"کاربرگه درخواست ویرایش اطالعات"کافی است از راه. نیست

.ایمیل جدید خود را اعالم کنید https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest

https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest


نام نویسی اولیه: 1مرحله



.در این قسمت، اطالعات هویتی خود را درست و کامل وارد نمایید

، توجه داشته باشید که پس از پایان نام نویسی
ایمیل و شماره ملی توسط شما قابل ویرایش 

.نمی باشد

نام نویسی اولیه: 1مرحله



برای اطالع از تراکنش ها و پیگیری بهتر مراحل ثبت پایان نامه، شماره تلفن همراه خود را درست وارد نموده 
پس از تکمیل تمامی فیلدهای خواسته شده، .و گزینه های مربوط به اطالع رسانی ایرانداک را تیک دار کنید

.روی گزینه نام نویسی کلیک کنید

نام نویسی اولیه: 1مرحله



دقت کنید که این ایمیل ممکن . شما ارسال خواهد شدایمیل فعال سازی برای پس از نام نویسی اولیه، 
.منتقل شده باشداست به پوشه          

اگر ایمیل تایید نام نویسی را دریافت نکرده اید، وارد صفحه اصلی سامانه شوید و در قسمت ورود به 
سامانه، ایمیل و گذرواژه انتخابی خود را وارد کنید، ایمیل تایید نام نویسی دوباره برای شما ارسال 

. خواهد شد

. کنید تا ثبت نام اولیه شما تکمیل شودلینک تایید نام نویسی کلیک روی 

تایید نام نویسی: 2مرحله

Spam



را وارد نموده و بر روی گزینهو گذرواژه انتخابی خود، برای ورود به سامانه ثبت، ایمیل 
.کلیک کنید"ورود به سامانه"

ورود به سامانه ثبت: 3مرحله



ثبت اطالعات پایان نامه: 4مرحله

"رساله داخل کشور/ پایان نامه"و سپس "ثبت مدرک"پس از ورود به سامانه ثبت از منوی سمت راست، گزینه 
.را انتخاب کنید



مرحله ثبت اطالعات پایان نامه شامل شش گام است که الزم است به ترتیب، توسط دانشجو انجام 
.شود

فرآیند ثبت اطالعات

1گام 

2گام 

3گام 

4گام 

5گام 

6گام 



.ابتدا صحت اطالعات هویتی خود شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی و ایمیل خود را بررسی کنید

در صورتی که در هر کدام . توجه داشته باشید که این اطالعات توسط شما قابل ویرایش نیست
به آدرس"اطالعاتدرخواست ویرایش کاربرگه "از راهازاطالعات فوق، اشتباهی مشاهده نمودید، 

https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest

.اطالعات درست خود را اعالم کنید

ورود اطالعات شخصی و تحصیلی: 1گام 

https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest


ورود اطالعات شخصی و تحصیلی: 1گام 



رساله/ورود اطالعات پایان نامه: 2گام 



رساله/ورود اطالعات پایان نامه: 2گام 



رساله/ورود محتوای پایان نامه: 3گام 



رساله/ورود محتوای پایان نامه: 3گام 

لطفاً به توضیحات صفحه بعد 
.توجه کنید



رساله/ورود محتوای پایان نامه: 3گام 

در غیر اینصورت ممکن است به . در قسمت کلیدواژه ها، هر کلیدواژه را جداگانه در یک فیلد وارد کنید: نکته
.درخواست شما پاسخ داده نشود

.برای وارد کردن کلیدواژه های بیشتر، کلید افزودن کلیدواژه را بزنید



رساله/بارگذاری فایل های پایان نامه: 4گام 

الف

ب

ج

.لطفاً به توضیحات صفحه بعد توجه کنید



امه برای تایپ پایان نامه خود استفاده نکرده اند و پایان نWordدانشجویانی که از واژه پرداز : نکته

مختصری شامل Wordتهیه شده است، الزم است فایل LaTeXآنها با نرم افزار دیگری مانند 

"ب"پایان نامه را تهیه نموده و در قسمت فهرست منابعو فهرست مطالب ، صفحه عنوان

.  بارگذاری کنند

.اختیاری است"ج"تکمیل قسمت 

رساله/بارگذاری فایل های پایان نامه: 4گام 



بررسی پایانی: 5گام 



بررسی پایانی: 5گام 



دریافت کد رهگیری دریافت کد رهگیری: 6گام 



فرآیند تایید اطالعات



پس از ثبت اطالعات توسط دانشجو و دریافت کد رهگیری، فایل های ارسال شده، ابتدا به -
.تایید کارشناسان ایرانداک می رسد و سپس امکان تایید توسط دانشگاه وجود دارد

ساعت کاری زمان نیاز است و در صورت 48برای تایید فایل ها از سوی ایرانداک حداقل -
.پذیرفته شدن، امکان بررسی و تایید برای دانشگاه، فعال خواهد شد

، (پایان نامه یا رساله)مدرکدر صورت پذیرفته نشدن فایل ها از سوی ایرانداک یا دانشگاه، -
.جهت اصالح به دانشجو برگشت داده شده و مراحل فرآیند تسویه از سرگرفته می شود

فرآیند تایید اطالعات



توسط دانشجو تا قبل از ( به جز شماره ملی و ایمیل)ارسالیامکان ویرایش اطالعات و فایل های 
برای ویرایش اطالعات پس از ورود به سامانه ثبت، به قسمت . تایید دانشگاه وجود دارد

.درخواست های گذشته وارد شده و گزینه ویرایش اطالعات را انتخاب کنید

ویرایش اطالعات



ماه 24فایل تمام متن پایان نامه تا حداکثر امکان محدود کردن اشاعهدر سامانه جدید ایرانداک 
.وجود دارد که الزم است توسط دانشگاه صورت گیرد

صورتی که به هر دلیل، تمایل ندارید پایان نامه شما به صورت تمام متن در لیست در 
.، مسئول تسویه پایان نامه ها را مطلع کنیدقرار گیردپایان  نامه های ایرانداک 

قابلیت محدودیت اشاعه



خواهشمند است جهت تسریع در مراحل تسویه، هنگام ورود اطالعات و بارگذاری 
فایل های پایان نامه، دقت الزم را مبذول داشته و پس از تایید توسط ایرانداک به 

.فرماییدمراجعه پایان نامه ها بخش 


