بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی ارسال پایان نامه
به پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

پیرو نامه شماره /163مز مورخ  88/4/6و زستورالعمل شماره  4384/1223تاريد  86/8/20وزير
محترم علوم ،تحقیقات و فناوري زر مورز لسوم امكان زسترسی به منابع غنی علمی(پايان
نامهها/رسالهها) براي پژوهشگران و عالقهمنسان ،اجتناب از تكرار مطالعات و تحقیقات انجام يافته و
تكمیل پايگاه اطالعاتی پاياننامههاي زانشجويی كشور زر پژوهشگاه اطالعات و مسارك علمی ايران
بسينوسیله مراحل اجرايی ارسال پاياننامه به اطالع زانشجويان میرسس.

1ـ ثبت نام و عضویت در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
2ـ ارسال تأییذیه ثبت نام و لینک سایت پژوهشگاه به ایمیل شخصی دانشجو
3ـ ورود اطالعات و مشخصات پایاننامه در سایت پژوهشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی
4ـ ارسال نسخه الکترونیکی پایاننامه ( Wordو  )PDFبه سایت پژوهشگاه و دریافت کذ رهگیری
5ـ تحویل کذ رهگیری به مذیریت پژوهش جهت تأییذ مشخصات پایاننامه در سایت پژوهشگاه
6ـ تحویل نسخه نهایی (الکترونیکی و چاپی) پایاننامه به مذیریت پژوهش دانشگاه
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راهنمای ثبت اطالعات پایاننامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

الف) براي عضويت به سايت  http://thesis.irandoc.ac.irمراجعه نمايیس.
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ب) پس از زريافت تأيیسيه عضويت به سايت پژوهشگاه مراجعه نموزه و اطالعات پاياننامه ذوز را به شرح
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ج) پس از ثبت و شذیره اطالعات پاياننامه ،نسره الكترونیكی ( Wordو  )PDFپاياننامه را ارسال نموزه و
كس رهگیري زريافت نمايیس.
ز) تحويل كس رهگیري ،نسره چاپی (زو نسره) و ( CDزو عسز) به مسيريت پژوهش جهت ارسال به
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران
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