راهنمای بارگذاری پایان نامه  /رساله در سامانه پارسه
دانشجوی گرامی جهت بارگذاری پایان نامه  /رساله خود در سامانه پارسه مراحل زیر را انجام دهید:

 -1ورود به سامانه با آدرسparseh.modares.ac.ir :
 -2ورود به سایت با نام کاربری مدرس

 -3کلیک نمایید

 -4اطالعات پدیدآور :در صفحه بعد مشخصات دانشجویی شما درج شده است در صورت صحیح بودن مشخصات ،گزینه تأیید را
کلیک کرده و به مرحله بعد بروید.
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پس از بررسی مشخصات ،تأیید
کرده و به مرحله بعد بروید

……….

 -5اساتید :در صفحه بعد نام استاد راهنما و مشاور نمایش داده می شود .در صورت صحیح بودن تأیید کرده و به مرحله بعد بروید.

……….

……….

 -6مشخصات :در صفحه بعد مشخصات پایان نامه  /رساله و تاریخ دفاع را در فیلدهای ستاره دار تکمیل نمایید و به مرحله بعد بروید.

 -7عناوین :عناوین فارسی و انگلیسی را وارد نمایید .چنانچه عنوان به زبان دیگری غیر از فارسی و انگلیسی دارید وارد نمایید
(مخصوص رشتههای زبان)

 -8کلیدواژهها :کلیدواژههای فارسی ،انگلیسی یا زبانهای دیگر را درج نمایید .سپس با کلیک بر روی کلید اضافه کردن در جدول
ثبت نمایید.

 -9فایلها :در صفحه بعد فایلهای چکیده و متن کامل را (که طبق آیین نامه پژوهشی تهیه شده است و با فرمت چاپی مطابقت
دارد) با هر دو فرمت  wordو  pdfدر سامانه بارگذاری نمایید.

مخصوص برخی
رشتهها

تذکر :دانشجویانی که متن پایاننامه یا رساله آنها به صورت  wordتهیه نشده (از جمله رشته ریاضی و علوم کامپیوتر) و از نرم
افزارهایی مانند  Xepersianیا  FarsiTexاستفاده کردهاند ،در قسمت فایل اصلی صفحه عنوان فارسی و انگلیسی و در قسمت
فایل آزاد متن کامل فشرده را با فرمت ذکر شده بارگذاری نمایند.

 – 10تأیید نهایی :در مرحله آخر کلیه اطالعات مراحل قبل مشاهده میشود .در صورت صحیح بودن گزینه تأیید را کلیک نمایید.

-11پس از انجام کلیه مراحل ،منتظر بررسی توسط کارشناس و اعالم نتیجه باشید.
 -12در صورت تأیید کارشناس ،میتوانید جهت تحویل فرمت چاپی پایاننامه /رساله (مطابقت با فایلهای ارسالی الزامی است) و تسویه
حساب نهایی به گروه خدمات فنی واقع در طبقه اول کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید.

