
در ایرانداکرساله /پایان نامهراهنمای ثبت 
(سامانه پارسا) 

کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند



.اولین گام درثبت پیشنهاده و پایان نامه ها مراجعه به سامانه پارسا در ایرانداک می باشد
http://sabt.irandoc.ac.ir: آدرس سایت

ی به نام  درسامانه پارسا، با هر کد ملی تنها یکبار امکان ثبت نام وجود دارد به همین دلیل دانشجویان مقطع دکتری نیاز: تذکر
.نویسی مجدد ندارند

پنج مرحله اصلی در فرایند ثبت پایان نامه

نام نویسی.1
و تایید نام نویسی. 2

ثبت مدرک
دریافت رسید.5تایید دانشگاه.4تایید ایرانداک.3

http://sabt.irandoc.ac.ir/


نام نویسی: مرحله اول



نام نویسی: مرحله اول

بت برای پیگیری بهتر روند ث
ایمیل و رساله /نامهپایان 

ی شماره تلفن خود را به درست
وارد نموده و گزینه های 

مربوط به اطالع رسانی ایران
.داک را  تیک دار نمایید

در وارد نمودن آدرس : تذکر
ایمیل و شماره ملی دقت 
ین نمایید زیرا امکان ویرایش ا

دو قسمت پس از اتمام نام 
.  نویسی وجود ندارد گزینه های مربوط 

اطالع رسانی ایرانداک



تایید نام نویسی و ثبت مدرک: مرحله دوم

پس از تکمیل نام نویسی لینک
فعال سازی به ایمیل شما ارسال 

سپس بر روی لینک . خواهد شد
سی ارسالی کلیک نمایید تا نام نوی

.اولیه تکمیل شود

پس از اتمام این مرحله می توان
با مراجعه به سایت و وارد کردن 

ایمیل و گذرواژه انتخابی وارد 
.سایت شد



ثبت مدرک

ه پس از ورود به سامانه باید از باکس کنار بر روی گزین
ثبت مدرک کلیک کرده و با توجه به نیاز گزینه 

رساله داخل / و یا پایان نامه( پروپوزال)پیشنهاده 
.کشور را انتخاب نمایید



فرایند ثبت مدرک

اطالعات . 1
لیشخصی و تحصی

اطالعات پایان . 2
رساله/ نامه

ورود محتوای .3
رساله/ پایان نامه

فایل های پایان.4
: رساله/ نامه 

بارگذاری فایل ها

ی بررس: پذیرش . 5
پایانی

دریافت : پایان. 6
کد رهگیری

/  امهنفرایند ثبت اطالعات مربوط به پایان 
ر از شش قسمت تشکیل شده ، در هرساله 

.مرحله اطالعات مربوط به آن را وارد نمایید
در بخش اول اطالعات شخصی خود: نکته

و این قسمت توسط دانشج)را چک نمایید 
در صورت مشاهده ( قابل ویرایش نیست

اشتباه، اطالعات درست را از کاربرگه 
:درخواست ویرایش اطالعات به آدرس

http://sabt.irandoc.ac.ir/Home/
ReformRequestاعالم نمایید.

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


3قسمت 

ورود محتممموای : قسممممت سممموم
پیشنهاده/پارسا

/ ه پایان نامم )در صورتی که پارسا 
بممه زبممان فارسممی نیسممت( رسمماله

ه چکیده را به زبان فارسمی ترجمم  
کرده و در قسمت چکیده فارسمی 

. وارد نمایید
در قسمممت سمموم در زمممان : نکتممه

ا ورود کلید واژه ها، هر کلید واژه ر
در یک فیلد بمه صمورت جداگانمه   

و بممرای انجممام ایممن . وارد نماییممد
د عمل بر روی گزینه افزودن کلیم 

.واژه کلیک نمایید



قسمت چهارم ، بارگذاری فایل
.  درساله می باش/ های پایان نامه 

در این قسمت در صورتی که از
واژه پردازی غیر از واژه پرداز 

word مانندLatex برای تایپ
ید پایان نامه خود استفاده کرده ا

از صفحه wordیک فایل 
عنوان، فهرست مطالب و 

فهرست منابعِ پایان نامه خود 
تهیه کنید و در قسمت فایل

word پایان نامه بارگذاری
.نمایید

4قسمت 



در قسمت پنجم، 
نی، بررسی پایا/ پذیرش

اطالعات خود را چک 
د نمایید و گزینه تایی

درستی اطالعات را 
در . تیک دار نمایید

قسمت ششم یا قسمت
ما شرهگیری پایان، کد 

.  اعالم می شود
ه توجه داشته باشید ک
/  ه کد رهگیری پایان نام

رساله از کد رهگیری 
(  پروپوزال) پشنهاده 

.مجزا می باشد

6قسمت 
5قسمت 



:مرحله سوم 
تایید ایرانداک  

.ساعت کاری زمان نیاز است48پس از ثبت مدرک توسط دانشجو برای تایید مدرک توسط ایرانداک حداقل 
.در صورت عدم پذیرش، مدرک به دانشجو برگشت داده می شود تا اصالحات الزم را انجام دهد

بخانه مرکزی در این مرحله می توانید برای تسویه حساب به کتا. و در صورت پذیرش، مدرک شما وارد مرحله بعدی یعنی تایید دانشگاه خواهد شد
.  و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند مراجعه فرمایید



تایید دانشگاه و دریافت رسید: مرحله چهارم و پنجم

.در صورت تایید دانشگاه رسید نهایی دریافت خواهید کرد 

باتشکر از توجه شما


