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  بررسی پیشینه پژوهش و عدم تکراري بودن آن) الف

  .این مرحله می بایست  بعد از نگارش پروپوزال و قبل از ارائه آن به گروه توسط شخص دانشجو انجام شده باشد

  و دریافت کد رهگیريثبت پروپوزال تصویب شده در موسسه در سایت پژوهشگاه ) ب

  در شوراي تحصیالت تکمیلی، آن و تصویب به گروه  پروپوزالارائه مرحله می بایست  بعد از این 

  .گرددتوسط شخص دانشجو انجام  

=============================================  

  بررسی پیشینه پژوهش و عدم تکراري بودن آنمراحل ) الف

  بیشینه پژوهشو سپس کلیک بر روي منو  irandoc.ac.irمراجعه به سایت  - 1گام 

  
  کاربر تازه هستم کلیک بر روي گزینه   - 2گام 
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  تایپ مشخصات و اختصاص یک رمز دلخواه - 3گام 

  

  وارد شدن به ایمیل خود و کلیک بر روي لینک ارسالی از سوي ایران داك- 4گام 

 

  در صفحه جدید باز شده، اطالعات مورد نیاز را تکمیل نمایید- 5گام 
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در انتهاي این صفحه در قسمت   رایانامه، پست الکترونیکی خود را نوشته و با کلیک بروي گزینه افزودن رایانامه، - 6گام 

  .را درج کنید kasrabook@gmail.com: پست الکترونیکی واحد پژوهش موسسه 

 

  .تومان ثبت نام خود را نهایی نمایید 15000خت آنالین مبلغ سپس با کلیک بروي گزینه ثبت و پردا- 7گام 

  

  

  مراحل ثبت پروپوزال تصویب شده در موسسه در سایت پژوهشگاه ) ب

مدیریت فایل پاورپوینت راهنماي تصویري ثبت اطالعات پروپوزال شما که در گروه تصویب شده است در صفحه 

دانشجو می بایست در این مرحله، کد رهگیري دریافت نماید و  .قابل دانلود و مشاهده است تحصیالت تکمیلی

به مدیریت تحصیالت تکمیلی در آن این کد قید شده است را  که ارسالی از پژوهشگاه ایران داك، ایمیلپرینت 

ب شده توسط مدیریت تحصیالت پروپوزال تصوی توجه داشته باشید، مهلت ثبت اطالعات .مؤسسه تحویل نماید

در غیر اینصورت دانشجو  .می باشد تحصیلی هارمچدر این سامانه، حداکثر تا پیش از شروع نیمسال  تکمیلی مؤسسه،

  . مجاز به اخذ واحد پایان نامه نخواهد بود

  


