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 فرآیند سامانه



 نمای کلی سامانه

د دانشگاه
 تأیی

 تأیید دانشگاه

 پارسا
(خارج از کشور)  



ک
ار

د
ت م

 ثب
 ثبت اطالعات پارسا

 ثبت اطالعات پیشنهاده

 ثبت اطالعات پارسای خارج از کشور

 خدمات سامانه



 تأیید دانشگاه تأیید ایرانداک ثبت مدرک نام نویسی

تأیید اطالعات و فایل های بارگذاری شده 

 از سوی دانشگاه و بررسی درستی آنها

تأیید فایل های بارگذاری شده از 

 سوی ایرانداک، و بررسی درستی آنها

ثبت اطالعات پارسا و پیشنهاده 

 از سوی دانشجویان 

ثبت اطالعات مشخصات  

 فردی و نام نویسی در سامانه

 فرایند سامانه

 دریافت رسید



 نام نویسی



له
رح

م
 3

 

تأیید ایمیل 
 فعال سازی

ه 
حل

مر
2

 

ارسال ایمیل  
 فعال سازی

ه 
حل

مر
1

 

ورود اطالعات 
 اولیه

فرایند نام نویسی. 1  



 صفحه نام نویسی



 ثبت مدرک



 اطالعات شخصی و تحصیلی

 پیشنهاده/ اطالعات پارسا

 پیشنهاده/ محتوای پارسا

 بارگذاری فایل ها

 بررسی پایانی

 دریافت کد ره گیری

 اطالعات فرایند ثبت. 2



 پیشنهاده/ محتوای پارسا



 بارگذاری فایل ها



 بررسی نهایی



 دریافت کد ره گیری



 تایید ایرانداک



ایرانداک فرایند تأیید

تأیید اطالعات از 

سوی دانشگاه

پذیرفته نیست

تأیید فایل 

از سوی ایرانداک

پذیرفته است

کاري زمان نیاز است.  o براي تأیید فایل ها از سوي ایرانداك 2 تا 4 روز

o در صورت پذیرفته نشدن فایل  از سوي ایرانداك، مدرك به دانشجو بازگردانده می شود و 

بایسته است دانشجو فایل  درست را بارگذاري کند. 

o فایل تمام متن پارسا باید به صورت یک فایل کامل )با دو فرمت word و PDF( بارگذاري شود. 

o بارگذاري فایل هاي دیگر اختیاري است. 



 تایید دانشگاه



 اطالعات فرایند تأیید

  
تأیید اطالعات از 

   سوی دانشگاه
دریافت 

نهاییرسید     

 پذیرفته نیست

 پذیرفته نیست

  تأیید فایل 

 از سوی ایرانداک



امید آنکه این خدمت کوچک از سوی ایرانداک، 

زمینه ساز پیشرفت بیشتر در پژوهش و تولید علم، یاری 

  .پژوهشگران، و پاس داشت حقوق پدیدآوران باشد


