
 ایرانداک از پژوهش پیشینه درخواست نحوه

 پایان و ها )پیشووادادی،ر،رلووا ، ها پروپ زال تمامی خصوو   در کامل اطالعاتی بانک یک ایرانداک، علمی پایگاه

 .باشد می کش ر لرالر های دانشگاه در ها نام،

 :ک، الت شده لبب امر همین

 .گردد تر راحت و تر لریع پیشین، دانشج یان کارهای ب، دلترلی 

 .باشد داشته حاصله نتیجه در سزایی به تاثیر تواند می ایرانداک از پژوهش پیشینه درخواست نحوه 

 نتیج، و نم ده خ د درخ الت  ثبت ب، اقدام الزم دقت با ایرانداک پژوهش پیشیا،  لامان،  در باید دانشج یان   ذا

 .نمایاد وارد خ د نظر م رد بخش در را آن ب دن مطل ب ص رت در و داده تطبیق خ د م ض عات با را حاصل

 آن پالووو  انتظار در و نمایید ثبت را داک ایران از پیشووویا، درخ الوووت ت انید می زیر در گردیده ذکر روش ب،

 :بمانید

 

 بگیریم؟ ایرانداک از را پژوهش پیشینه چگونه

هاده  ماظ ر ب،  ن،    از الوووت ما نداک  پژوهش پیشووویا،  لوووا گاه   این لوووایت   ب،  ورود با  اول وهل،  در ایرا  ب،  پای

 مشخصات کردن وارد با نام، ثبت ورود/ بخش در پژوهش، پیشیا، قسمت ب، ورود با و irandoc.ac.ir  نشانی

 .رنمایید انتخاب را هستم تازه کاربر )گزیا، دهید انجام را او ی، نام ثبت خ د، ایمیل و



 می ارلال پیامی گردیده ثبت ایمیل ب، قسمت، این در خ د ایمیل و فردی اطالعات نم دن وارد از پس 

 .نماید انتخاب را پیامر پایین ) یاک تاییدی، گزیا، خ د ایمیل در آن کردن باز با باید متقاضی ک، گردد

 آن باالی ن ار در ک، ش ید  می ایرانداک پژوهش پیشیا،  لامان،  از بخشی  وارد مذک ر،  یاک بر کلیک با 

 .ش د می دیده تازه درخ الت گزیا،

 نمایید وارد را خ د فردی اطالعات مجددا تازه، درخ الت گزیا، انتخاب با. 

 نمایید انتخاب را ایرانداک پژوهش پیشیا، درخ الت و نمایید وارد را خ د پژوهشی عا ان. 

 صلی  های کلیدواژه لا ،  در مدنظر فرعی و ا  ک، نمایید ت ج، نمایید. وارد دقت ب، را خ د نام، پایان یا ر

 .داشت نخ اهد وج د ندایی ثبت از پس ، پژوهش پیشیا، لامان، در م ارد این اصالح امکان

 ست،  های متغییر تادا ک، نمایید ت ج، مرحل، این در ستقل  و واب لت  هر ک، چرا نمایید، وارد را م  داخ ا

ا،  هد  مجزایی هزی ید  در  ذا  داشوووت، خ ا های  ب،  اول واژه کل قل  متغییر ید  در و مسوووت  دوم واژه کل

 .نمایید وارد جداگان، را وابست، یرهایمتغی

 هر ک، الت  ذکر ب، الزم نمایید. پرداخت را خ د جدید درخ الت  هزیا، باید ف ق اطالعات تکمیل پس 

 دقت با را خ د اطالعات  ذا باشود.  می بازگشوت  قابل غیر ک، دارد هزیا، ت مان هزار ۱۸ درخ الوت  بار

 .نمایید وارد کامل

 کامل، کاری روز ۱۰ گذشوووت با ایمیل، طریق از مجدد تایید و دانشوووج  درخ الوووت شووودن ندایی با 

 ب، گردیده ثبت ایمیل طریق از آن نتیج، و گرفت، قرار بررلووی م رد داک ایران از پیشوویا، درخ الووت

 .ش د می رلانده گزارش یک در دانشج یان اطالع

  شج یان ضا  از پس و گزارش این از گرفتن پریات با دان لتاد   لط ت آن تایید و ام لاتیدر  )یا ا  راهامای ا

 .دهاد قرار خ د پروپ زال آخر قبل ما صهح، در را آن باید خ د،

 

شاهده  برای لت  نح ه م شیا،  درخ ا شیا،  لامان،  ل ی  از ندایی گزارش ارائ، نح ه و ایرانداک از پژوهش پی  پی

 :نمایید ت ج، زیر نم ن، ب، پژوهش

 ایرانداک پژوهش پیشینه گزارش

  …… خانم آقا/ درخ الت ب،……  م ض ع خص   در ایرانداک های رلا ، و ها نام، پایان اطالعات جستج ی

 نظر م رد عا ان ب، م ارد ترین نزدیک ک، میدهد نشووان را ذیل های پیشوویا، .…… گذرنام، / ملی شووماره با

 .باشد می دانشج 

 ۳ واژه کلید / ۲ واژه کلید / ۱ واژه کلید : کاربر ت لط پیشادادی های واژه کلید…. /  

 ۳ واژه کلید / ۲ واژه کلید / ۱ واژه کلید : ایرانداک های واژه کلید…. /  

 



 نشانی نوع سند عنوان

عا ان شماره یک پایان نام، 

مرب ط، ) نزدیک ترین عا ان 

مرتبط با عا ان پیشادادی 

 ( داوطلب

 پروپ زال / پایان نام، / رلا ،
 یاک مرتبط با لاد ثبت گردیده 

 در لامان، گاج لایت ایرانداک

عا ان شماره دو پایان نام، مرب ط، 

)مرتبط با عا ان پیشادادی 

 ( داوطلب

 پروپ زال / پایان نام، / رلا ،
 یاک مرتبط با لاد ثبت گردیده 

 در لامان، گاج لایت ایرانداک

عا ان شماره یک پایان نام، 

مرب ط، )مرتبط با عا ان 

 ( پیشادادی داوطلب

 پروپ زال / پایان نام، / رلا ،
 یاک مرتبط با لاد ثبت گردیده 

 در لامان، گاج لایت ایرانداک

…. …. …. 

 

 

 اختیار در ها، آن تص یب و ها نام، پایان و رلا ، پروپ زال، خص   در ندایی گیری تصمیم ک، گردد می یادآوری

 .ندارد زمیا، این در مسئ  یتی گ ن، هیچ پایگاه این و باشد می فرد آم زش محل م لس،

 را ایرانداک پژوهش پیشیا،  ب، یابی دلت  ماظ ر ب، را لامان،  این در جستج   فرآیاد ت اناد می کاربران همچاین

 .دهاد انجام رایگان شکل ب، و گاج پایگاه طریق از خ د

 مت ن تازگی  از اطالع ماظ ر ب،  ایرانداک  همانادج    لوووامان،   ب،  ت اناد  می پایگاه   این طریق از کاربران  چاین هم

 ها آن با ناخ الت،  یا و خ الت،  متای تشابدات  نداشتن  از و دیگر های رلا ،  و ها نام، پایان در خ د شده  ن شت، 

 .نمایاد حاصل اطمیاان

 بررلووی ب، تالش گردیده، ثبت الووااد تمامی میان در جسووتج  با لووامان، این 

 کپی حق شوودن حهظ از تا کاد می مختلف مت ن و جمالت عیای تشووابدات

سادگان  دیگر شگیری  قان ن شدن  رعایت و ن ی  علمی آثار تدی، در تقلب از پی

 .ش د حاصل اطمیاان

 

شج یان   ذا لت  نح ه از اطالع ماظ ر ب، مختلف مقاطع دان  در مختلف م ارد و ایرانداک از پژوهش پیشیا،  درخ ا

 .برلاد خ د اهداف ب، ا ،،مق این در گردیده ذکر مراحل با ت اناد می لامان، این


