راهنمای ثبت پروپوزال و پایاننامه در سامانه ثبت پایاننامه ،رساله و پیشنهاده
ثثت پزيپًسال ي پایانوامٍ در ساماوٍ ،شامل مزاحل سیز است:
 .1ثثت وام (وام وًیسی)
السم است اتتذا در ساماوٍ ثثت پایانوامٍ تٍ وشاوی ایىتزوتیی  http://sabt.irandoc.ac.irثثیت ویام ىییذ.
تزای ایه ار تایذ تز ريی گشیىٍ "واموًیسی" لیک ىیذ.
نام نویسی

تا لیک تز ريی ایه گشیىٍ تٍ صفحٍ واموًیسی يارد میشًیذ.

پس اس تکمیل اطالعات ي پایان فزایىذ واموًیسی ،یک پیًوذ فعالساسی تٍ ایمیل شما فزستادٌ مییشیًد یٍ
پس اس لیک تز ريی آن ،عمل فعالساسی حساب شما اوجام میشًد.
در مزحلٍ تعذ میتًاویذ تا استفادٌ اس اطالعات حساب ارتزی خًد ،تٍ ساماوٍ يارد شًیذ:

پس اس يريد تٍ ساماوٍ ،تز ريی گشیىٍ ثثت مذرک لیک ىیذ .ایه مزحلٍ تزای ثثت پزيپًسال ،شامل گامَای
سیز است:
 اطالعات شخصی ي تحصیلی
 اطالعات پزيپًسال
 محتًای پزيپًسال
 تارگذاری فایلَا
 تزرسی پایاوی
 دریافت ذ رَگیزی
مزحلٍ پایاوی ،تأییذ مذرک اس سًی داوشگاٌ است .در ایه مزحلٍ میتًاوییذ تیٍ ومایىیذٌ داوشیگاٌ در سیاماوٍ
مزاجعٍ زدٌ ،رسیذ وُایی را دریافت ىیذ.

ثبت پایاننامه
پس اس دفاع اس پایانوامٍ ،ي پس اس دریافت فزم تأییذیٍ َیأت دايران اس ادارٌ تحصییالت تکمیلیی ،السم اسیت
پایانوامٍ در ساماوٍ ثثت ایزاوذاک ثثت شذٌ ،مته امل آن تارگذاری گزدد.

مزاحل ثثت پایانوامٍ تٍ تزتیة سیز است:
 .1يريد تٍ ساماوٍ تا استفادٌ اس اطالعات حساب ارتزی ٍ در سمان ثثت پزيپًسال دریافت زدٌایذ.

 .2ثثت مذرک ،مشاتٍ مزاحل مذ ًر در مزحلٍ ثثت پزيپًسال

 فایل تمام مته پایانوامٍ تایذ تٍ صًرت یک فایل امل (تا دي فزمیت  wordي  )pdfتارگیذاری
شًد .تارگذاری فایلَای دیگز اختیاری است.

 .3تأییذ پایانوامٍ تًسط ایزاوذاک .تزای تأییذ فایلَا تًسط ایزاوذاک  48ساعت اری سمان السم است.

 در صًرت عذم تأییذ فایلَا اس سًی ایزاوذاک ،مذرک تٍ داوشجً تیاس گزداویذٌ مییشیًد ي السم
است داوشجً فایل درست را تارگذاری ىذ.

 .4تأییذ پایانوامٍ تًسط ومایىذٌ داوشگاٌ در ساماوٍ ي دریافت رسیذ وُایی
 در صًرت عذم تأییذ فایلَا اس سًی داوشگاٌ ،مذرک تٍ داوشجً تاس گزداوذٌ میشًد ي السم است
داوشجً فایل درست را تارگذاری ىذ.

