
 

  به نام خدا

  نحوه استعالم از ایران داك

هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري بایستی داراي فرم گزارش پیشینه  رساند پیرو مکاتبات قبلی کلیه پروپوزال بدینوسیله به اطالع می

مراجعه کرده و  www.irandoc.ac.irدانشجویان عزیز جهت اخذ استعالم از ایران داك بایستی به سایت ایران داك به نشانی. پژوهش باشند

در بخش نام نموده و سپس موضوع را به طور کامل وارد کرده و  ها و پایگاههاي اطالعاتی قسمت سامانه پیشینه پژوهش ثبت در بخش سامانه

ضمیمه پروپوزال امضاء شود و توسط استاد راهنما تائید و متغیرهاي مستقل و وابسته را جستجو نمایند و گزارش پیشینه پژوهش کلید واژه تنها 

  .نمایند

  در صفحات بعد نمایش داده شده است مراحل اخذ استعالم از ایران داك به صورت تصویري

  

  

  

  

  

  

  



 (Irandoc.ac.ir)داك  : ورود به سايت ايرانمرحله اول



  هاي اطالعات ها و پایگاه وهش در بخش سامانهژانتخاب سامانه پیشینه پ: مرحله دوم

  

  



  ثبت نام در سامانه : مرحله سوم

  



  نام به ایمیل خودتان نگاه کنید و بر روي پیوند ارسال شده به ایمیلتان کلیک کنید  تکمیل ثبتاطالع داده می شود که براي  بعد از ثبت نام در سامانه به شما :مرحله چهارم

  

  ورود به ایمیل و تائید تکمیل ثبت نام از طریق کلیک بر روي پیوند ارسال شده با ایمیلتان: مرحله پنجم

  



بعد از کلیلک روي پیوند دوباره وارد سامانه پزوهش می شوید و در قسمت درخواست تازه اطالعات خودتان را وراد می کنید و سپس عنوان : مرحله ششم

  کنید  پایان نامه خود را به طور کامل وارد می

در این مرحله دقت کنید که فقط بایستی متغیرهاي مستقل و وابسته . و سپس در بخش کلید واژه پیشنهادي متغیرهاي مستقل و وابسته را جداگانه وارد می کنید

  را وارد کنید، چون براي هر درخواست 

وابسته را جداگانه وارد کنیددر کلید واژه دوم متغیر متغیرهاي مستقل و ل در کلید واژه اودرنتیجه دقت کنید که . پرداخت کنید تومان بایستی 15000مبلغ  

  



  



  تومان 15000اطالعات پرداخت مبلغ : مرحه هفتم

  

  



  عملیات پرداخت اینترنتی: مرحله هشتم

  



  ین گزارش پرینت گرفته شود بعد از پایان این مراحل گزارش پیشینه پزوهش به آدرس ایمیلی که معرفی کرده اید ارسال می گردد و بایستی ا

  .و به تائید استاد راهنما برسد و در صفحه ماقبل آخر پروپوزال گذاشته شود

  شنمونه گزارش پیشینه پژوه

  


