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 راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک

 https://centlib.arakmu.ac.irسایت کتابخانه مرکزی دانشگاه  -1:  ورود به سایت از طریق

 https://sabt.irandoc.ac.ir/Account/Login:   مستقیم سایت آدرس -2

 پایان نامه ضروری است. PDFو   wordداشتن ایمیل فعال و فایل نهایی  : مهمیک  تبصره *****

 

   :نویسی نام اول مرحله

  .کنید کلیک "نویسی منا گزینه روی بر ،سامانه در لیهاو منا ثبت ایبر

 منا به زنیا یکترد مقطع نلتحصیالا رغفا لیلد همین به دارد، دجوو منا ثبت نمکاا ربا یک فقط ،ملی کد هر با سارپا سامانه در

 .شوند سامانه وارد د،خو شدار شناسیرکا مقطع به طمربو رواژهگذ و یمیلا با بایست می و ندارند لیهاو نویسی

  .نمایید وارد کامل و ستدر را دخو هویتی تطالعاا ،قسمت ینا در

 ****تبصره مهم:  در صورت امکان برای گذرواژه کد ملی خود را انتخاب نمائید.

https://centlib.arakmu.ac.ir/
https://sabt.irandoc.ac.ir/Account/Login
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 .باشد نمی یشایرو قابل شما توسط ملی رهشما و یمیلا ،نویسی منا نپایا از پس که باشید شتهدا توجه

 طمربو یها گزینه و دهنمو وارد ستدر را دخو اههمر تلفن رهشما ،نامه نپایا ثبت حلامر بهتر یپیگیر و ها کنشاتر از عطالا ایبر

 .کنید کلیک نویسی منا گزینه روی ه،شد ستهاخو یفیلدها تمامی تکمیل از پس. کنید دار تیک را اكندایرا سانیر عطالا به
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 راه از ستا کافی. نیستره بادو نویسی منا به زینیا ،یدارند سترسید آن به یا و یدآور نمی دیا به را دخو یمیلا که تیرصو در

 جدید یمیلا  https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest آدرس  به "تطالعاا یشایرو ستاخودر برگهرکا

  .کنید معالا را دخو

 مرحله دوم تائید نام نویسی: 

         پوشه به ستا ممکن یمیلا ینا که کنید قتد. شد هداخو لساار شما ایبر زیسا لفعا یمیلا ،لیهاو نویسی منا از پس

Spam باشد هشد منتقل. 

 رواژهگذ و یمیلا ،سامانه به ورود قسمت در و شوید سامانه صلیا صفحه وارد ،یدا دهنکر یافتدر را نویسی منا تایید یمیلا گرا

 .شد هداخو لساار شما ایبر رهبادو نویسی منا تایید یمیلا ،کنید وارد را دخو نتخابیا

 .دشو تکمیل شما لیهاو منا ثبت تا کنید کلیک نویسی منا تایید لینک روی

 مرحله سوم ورود به سامانه ثبت پایان نامه : 

 .کنید کلیک "سامانه به ورودگزینه  روی بر و دهنمو وارد را د،خو نتخابیا رواژهگذ و یمیلا ،ثبت سامانه به ورود ایبر

 

  .کنید بنتخاا را "رکشو خلدا سالهر/ نامه نپایا سپس و "ركمد ثبت گزینه ،سترا سمت یمنو از ثبت سامانه به ورود از پس

https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest
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 مراحل ثبت اطالعات: 

 .دشو منجاا نشجودا توسط ،ترتیب به ستا زمال که ستامرحله  شش شامل نامه نپایا تطالعاا ثبت مرحله
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 اطالعات شخصی و تحصیلی :  -1

 .کنید سیربر را دخو یمیلا و ملی رهشما ،گیادخانو منا م،نا شامل دخو هویتی تطالعاا صحت ابتدا

 همشاهد شتباهیا ق،فو تطالعاازا امکد هر در که تیرصو در. نیست یشایرو قابل شما توسط تطالعاا ینا که باشید شتهدا توجه

  https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequestآدرس  به "تطالعاا یشایرو ستاخودر برگهرکا راه از ،یددنمو

  .کنید معالا را دخو ستدر تطالعاا

https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest
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 کپی اطالعات درخواستی امکان پذیر است. Wordاز طریق فایل ورود اطالعات پایان نامه :  -2

 سال تاریخ دفاع پایان نامه با تاریخ صفحه عنوان مطابقت داشته باشد. :مهم دو تبصره***** 

 باشد.  1931داخل پایان نامه صفحه عنوان سال تحصیلی:  1931مثال: تاریخ دفاع 

 

 

  ورود محتوا پایان نامه: -9
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 شما ستاخودر به ستا ممکن رتینصوا غیر در. کنید وارد فیلد یک در گانهاجد را واژهکلید هر ،ها واژهکلید قسمت در: مهمنکته 

 .دنشو داده پاسخ

 .بزنید را واژهکلید ودنفزا کلید ،بیشتر یها واژهکلید دنکر وارد ایبر

   

 

 بارگزاری فایل پایان نامه :  -4
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 بررسی پایانی:  -5
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 دریافت کد رهگیری:  -1

 

 فرآیند تائید اطالعات 
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 و سدر می اكندایرا نشناسارکا به تایید ابتدا ه،شد لساار یها فایل ی،هگیرر کد یافتدر و نشجودا توسط تطالعاا ثبت از پس

 .دارد دجوو هنشگادا توسط تایید نمکاا سپس

 ایبر تایید و سیربر نمکاا ن،شد پذیرفتهرت صو در و ستا زنیا نماز ریکا ساعت 44 قلاحد اكندایرا یسو از ها فایل تایید ایبر

 .شد هداخو لفعا ه،نشگادا

 داده برگشت نشجودا به حصالا جهت، ساله(ر یا نامه ن)پایارك مد ه،نشگادا یا اكندایرا یسو از ها فایل ننشد پذیرفته رتصو در

 .دشو می سرگرفته از تسویه یندآفر حلامر و هشد

 

 ویرایش اطالعات 

 ایبر. دارد دجوو هنشگادا تایید از قبل تا نشجودا توسط) یمیلا و ملی رهشما جز به(سالیار یها فایل و تطالعاا یشایرو نمکاا

 .کنید بنتخاا را تطالعاا یشایرو گزینه و هشد وارد گذشته یها ستاخودر قسمت به ،ثبت سامانه به ورود از پس تطالعاا یشایرو

 

 و شتهدا ولمبذ را زمال قتد ،نامه نپایا یها فایل اریگذربا و تطالعاا ورود مهنگا ،تسویه حلامر در تسریع جهت ستا هشمنداخو

 .ئیدفرما جعهامربخش کتابخانه مرکزی  به اكندایرا توسط تایید از پس

 مرکزی کتابخانه - اول طبقه - تحقیقات معاونت ساختمان -(ص) اعظم پیامبر مجتمع - بسیج میدان - اراك: نشانی

 diglib@arakmu.ac.irالکترونیکی: پست 

 641 - 94139941    : تلفن 

 641 -  94139193  :دورنگار 

 9444131341  : پستی کد 


