راهنمای مراحل دریافت پیشینه پژوهش ،ثبت پروپوزال ،همانندجویی رساله /پایان نامه و ثبت
رساله /پایان نامه در سایت ایرانداک
مرحله  -1پیشینه پژوهش:
داوؾجً قبل اس درخًاعت پزيپًسال بایذ در عاماوٍ ایزاوذاک ،بخؼ پیؾیىٍ پضيَؼ ثبت وام ومًدٌ ي عىًان
پزيپًسال خًد را ثبت ي بعذ اس پزداخت مبلغ  15000تًمان  ،گشارػ پیؾیىٍ پضيَؼ را دریافت ي بٍ َمزاٌ
پزيپًسال امضا ؽذٌ تحًیل مذیزگزيٌ ومایذ.
)آدرط عایت(irandoc.ac.ir :
مرحله  -2ثبت پروپوزال
داوؾجً بایذ پزيپًسال خًد را بعذ اس تاییذ اس طزیق عایت ایزاوذاک بخؼ عاماوٍ ملی ثبت رعالٍ  /پایان وامٍ/
پزيپًسال ثبت ومًدٌ ي کذ ایزاوذاک را دریافت ومایذ(.بارگذاری پزيپًسال در عاماوٍ ایزاوذاک رایگان ي کذ
ایزاوذاک بزای بارگذاری پزيپًسال در عاماوٍ جامع آمًسػ داوؾگاٌ الشامیغت).
مرحله -3همانندجویی رساله/پایان نامه
ضزيری اعت کٍ داوؾجًیان بعذ اسآمادٌ ؽذن رعالٍ /پایان وامٍ ي قبل اس اوجام دفاع ،مته کامل رعالٍ /پایان
وامٍ خًد را در عاماوٍ َماوىذجً بارگذاری ي گشارػ َماوىذ جًیی دریافت ومایىذ .ارائٍ گشارػ َماوىذجًیی ي
پزیىت صفحات مؾابُت بزای تاییذ ي ارعال آن بٍ گزيٌ ي داوؾکذٌ ي در وُایت جلغٍ دفاع اجباری اعت ي
بذين آن جلغٍ دفاع بزگشار وخًاَذ ؽذ .داوؾجًیان بایذ قبل اس ؽزيع َماوىذجًیی در عاماوٍ ایزاوذاک،
رایاوامٍ ي ؽىاعٍ اعتاد راَىمای خًد را اس ایؾان دریافت ومایىذ( .آدرط عایت َماوىذجًیی:
(tik.irandoc.ac.ir
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مراحل ثبت پایان نامه  /رساله در سامانه همانند جو:
 -1يريد بٍ عایت tik.irandoc.ac.ir

 -2عپظ اس طزیق لیىک وام وًیغی در عایت ثبت وام کىیذ.
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 -3اس بخؼ وام وًیغی ؽخص حقیقی بز ريی گشیىٍ بزي کلیک وماییذ.

 -4در ایه مزحلٍ اطالعات ؽخصی خًد را يارد وماییذ.
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 -5درمزحلٍ بعذ وام داوؾگاٌ خًد را اوتخاب وماییذ

 -6در ایه مزحلٍ اطالعات حغاب کاربزی خًد را جُت يريد بٍ عاماوٍ يارد وماییذ.
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 -7بعذ اس يارد کزدن مؾخصات حغاب خًد یک ایمیل ؽامل رایاوامٍ ي گذرياصٌ بزای ؽما ارعال خًاَذ
ؽذ .بز ريی لیىک يريد کلیک وماییذ.

 -8اکىًن با يارد کزدن رایاوامٍ ي گذرياصٌ درافتی اس ایزاوذاک يارد حغاب کاربزی خًد ؽًیذ.
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 -9اکىًن ؽما يارد حغاب کاربزی خًد ؽذٌ ایذ .حال بغتٍ بٍ وًع درخًاعت خًد یکی اس گشیىٍ َا را
اوتخاب وماییذ.

 -10در ایه مزحلٍ وًع درخًاعت ي مته ارعالی خًد را اوتخاب وماییذ.
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 -11عپظ عىًان مته ي مته کامل رعالٍ /پایان وامٍ خًد را کٍ می خًاَیذ َماوىذجًیی کىیذ يارد
وماییذ.

 -12در ایه مزحلٍ رایاوامٍ ي ؽىاعٍ اعتاد راَىمای خًد را يارد وماییذ .گشارػ َماوىذجًیی بزای
تاییذ ي ارائٍ در جلغٍ دفاع بزای اعتاد راَىما ارعال خًاَذ ؽذ.
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 -13جُت تکمیل درخًاعت  ،داوؾجً بایذ مبلغ  15000تًمان َشیىٍ َماوىذجًیی را اس طزیق یکی
اس کارت َای باوکی عضً ؽتاب پزداخت ومایذ.

 -14در وُایت داوؾجًیان می تًاوىذ بعذ اس حذاکثز  30دقیقٍ ،گشارػ َماوىذجًیی مته ارعالی خًد
را اس طزیق بخؼ درخًاعت َای گذؽتٍ پزيفایل خًد دریافت ومایىذ .السم اعت داوؾجً گشارػ
َماوىذجًیی ي وامٍ تاییذیٍ ایزاوذاک را پزیىت گزفتٍ ي در جلغٍ دفاع بٍ دايران تحًیل ومایذ.

مرحله  -4ثبت رساله /پایان نامه در سامانه ملی رساله /پایان نامه /پروپوزال
در مزحلٍ آخز داوؾجً بایذ بعذ اس اوجام دفاع ي رفع ایزادات احتمالی رعالٍ /پایان وامٍ  ،فایل  wordيpdf
کامل را در عاماوٍ ملی رعالٍ /پایان وامٍ  /پزيپًسال اس طزیق عایت ایزاوذاک بارگذاری ومایذ  .فقط بعذ اس
تاییذ رعالٍ  /پایان وامٍ تًعط ایزاوذاک ي عپظ داوؾگاٌ ،امکان تغًیٍ حغاب پایان وامٍ داوؾجً يجًد
خًاَذ داؽت.

پایان
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