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الف)پرداخت آنالین توسط کاربران
کاربران می توانند برای محاسبه جرایم و پرداخت بدهی ،بدون نیاز به مراجعه به میز امانت یا
بخش مالی دانشگاه ،خودشان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی برنامه ثنا و با داشتن اطالعات
کارت های شتاب بانکی ،اقدام کنند .اما این عملیات تنها بر روی جریمه هایی صورت می گیرد که
میزان آنها از سقف تعیین شده ،نگذشته باشد .اگر میزان بدهی از سقف مجاز  ،رد شده باشد،
کاربر مربوطه ،حتما و حتما باید به میز امانت مراجعه کند و مدرک دارای تاخیر بیش از حد مجاز
را بازگشت دهد و بعد به محاسبه جرایم و پرداخت الکترونیکی آن اقدام کند .لطفا این نکته را
مدنظر قرار دهید.
منوی اصلی

امکانات اعضا

پرداخت آنالین

امکان "محاسبه جرایم خود" و "پرداخت الکترونیکی بدهی" در منوی "امکانات اعضا" برای
کاربران وجود دارد .پیش از استفاده از این بخش ،باید هماهنگی های الزم جهت تنظیم شماره
حسابی برای واریز وجوه نقدی به آن ،توسط رابط نرم افزار در مرکز مربوطه ،انجام شده باشد.
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ب) ثبت پایان نامه ها توسط کاربران:
منوی اصلی

فهرست نویسی

به تدوین

کاربران ارشد میتوانند اطالعات کتابشناختی پایان نامه خود را (شامل :نام نویسنده  ،عنوان
پایانامه ،نام استاد راهنما و مشاوره ،رشته تحصیلی و چکیده و)...در این بخش ورود اطالعات
شود .ورود این اطالعات به پایگاه پایانامه ها مشروط به تایید سرپرست فهرست نویسان است .به
این نحو که کاربران (دانشجویان ارشد) اطالعات وارد شده را به تدوین ارسال می نمایند و
کارشناس فهرست نویسی کتابخانه نیز پس از بررسی ،آنها را از تدوین به پایگاه مورد نظر منتقل
می کند.
برای استفاده از این امکان کافی است از منوی اصلی کتابخانه ای بر روی گزینه فهرست نویسی
رفته پس از آن گزینه ورود اطالعات را انتخاب نموده و بر روی گزینه به تدوین کلیك نمایید.
برای ورود اطالعات یك مدرک ،در اولین قدم انتخاب پایگاه (پایان نامه ها ارشد و دکتری) بایست
پایگاه مورد نظر خود را از لیست باز شونده باالی صفحه انتخاب نموده و بر روی دکمه انتخاب
مدرک کلیك نمایید.
همانطور که در شکل مشاهده می نمایید فرم ورود اطالعات ظاهر می گردد.
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