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 نامه انی نبودن موضوع پا یتکرار

 

به نحوی که دانشجویان باید برای اثبات   باشد. می ایان نامه تن پ نوش  آیندفروع  پیش از شر  ،عالم موضوع پایان نامه از مراحل مهماست 

یگیری موضوع  و پ واهی دریافت گ نمایند.یق خود گواهی مربوطه را از سایت ایرانداک تهیه جدید و غیر تکراری بودن موضوع تحق

استعالم موضوع پایان نامه  پایان نامه از این سایت مستلزم پرداخت هزشنه است بنابراین در ادامه ی این مقاله عالوه بر آموزش نحوه 

 رایگان پرداخته خواهد شد. ه به صورت  ع مقالاز سایت ایرانداک به چگونگی پیگیری موضو

پژوهشی  دروس تئوری الزم است  ارشد و مقطع دکتری برای دریافت مدک فارغ التحصیلی خود عالوه بر دانشجویان کارشناسی 

. اطمینان از غیر  کتری ارائه دهند. بنابراین موضوع تحقیق  یان نامه و یا رساله دبا گرایش تحصیلی خود را به عنوان پامرتبط 

 . تکراری بودن آن بسیار مهم است 

 

 ضوع پایان نامه ارشد استعالم مو

  ی است که در صورت تکرار مهم ی مرحله به قدر نی . ا می باشد قی نامه انتخاب موضوع تحق انی از مراحل مهم در نگارش پا یکی 

سوال اکثر   لی دل نی . به هم و در فارغ التحصیلی وی اختالل ایجاد خواهد شد   نامه دانشجو رد خواهد شد انی بودن موضوع ، پا

امر با ثبت درخواست استعالم   نی اتکراری بودن موضوع پایان نامه مطمئن شد؟ چگونه می توان از غیر است که   نی ا انی دانشجو

 داده خواهد شد. شرح نحوه استعالم آن است که در ادامه  ری امکان پذ ینامه به سادگ انی موضوع پا

از   یکی .  آغاز نمایندرا   ق ی و سپس تحق افتهی  نانی بودن موضوع خود اطم دی از جد ست ی با یمقبل از نوشتن پروپوزال  انی دانشجو

خود در بخش   یشنهادی و ثبت موضوع پ   رانداکی ا ت ی مراجعه به ساارشد  ینامه کارشناس انی استعالم موضوع پا ی راه ها نی مطمئن تر

و  نامه   انی سپس با وارد کردن عنوان پاشده و  رانداک ی ا تی عضو سا ست ی با یدر ابتدا م انی دانشجو. پژوهش است نهی شی درخواست پ 

نحوه دریافت  .نمایند افت ی استعالم خود را در جه ی نت  ی، گواه می باشدهزار تومان  15که معموال مورد نظر در سایت  نه ی پرداخت هز

 : امه مطلب قرارد اده شده استه صورت تصویری در ادگواهی نتیجه استعالم ب 

 

 ید. مراجعه نمای  irandoc.ac.ir  درس آبه  حله اول به سایت ایرانداکدر مر

 

 تصویر زیر قابل مشاهده است کلیک نمایید.  روی گزینه درخواست پیشینه پژوهش که در  سپس بر 

 

از قبل دارید را  در این سامانه ثبت نام کرده اید، ایمیل و گذر واژه ای که  در صورتی که از کاربران این سایت هستید و در گذشته 

 ید هستم را انتخاب نمایید.وارد نمایید. در غیر این صورت گزینه کاربر جد

 

یید. بدین هزار تومان را واریز نما 15غ ر شده هزینه بررسی به مبلظاهصفحه ی وارد کردن اطالعات پایان نامه خود در پس از 

  که شیوهارشدی  ه ذکر است دانشجویان. الزم ب آن خواهید بود به نوشتن  ی شود و سپس قادر له ی شما بررسی مترتیب موضوع مقا

ا  ربوط به رشته خود رئوری می آن چندین واحد ت و به جا  نیازی به ارائه پایان نامه نخواهند داشت  زش محور را انتخاب کرده اند آمو

ستیابی به امتیازات علمی برای این دسته از  چاپ مقاالت علمی پژوهشی برای د بته امکان به صورت مازاد سپری خواهند کرد. ال

 دانشجویان هم امکان پذیر است. 

 

 



 ستعالم پایان نامه در ایرانداک نحوه ا

جا   نی کنند در هم ی فکر م انی از دانشجو یار ی رد که بسجستجو وجود دا ی برا یقسمت  ایرانداک  تی سا  یباال و  در قسمت سمت راست 

  گاهی و فقط مطالب موجود در پایافت را نخواهید   ینامه ا انی پا چی هاما با این روش موضوع خود بگردند.  یواژه ها  دی به دنبال کل دی با

 دهید.  ی قرار م  جورا مورد جست  ینترنت ی ا

 

کادر   یبر رو  کی کلبا  تی عضو  ی. برا دوی داک عضو ش  رانی ا ت ی در ساالزم است نامه ها  انی جستجو در بانک اطالعات پا  یبرا

به   گری د ی آن صفحه ا یبر رو  کی با کل یاطالعات  یها گاهی شود که در آن نوشته شده است:  جستجو در پا  یظاهر م ییمنو، جستجو

انطور که در  هماست  ی کاف دی ثبت نام کرده ا ت ی سا نی . اگر قبال در اباز می شود http://database.irandoc.ac.ir :آدرس

جستجو   ی به صفحه را وارد کرده و داده شده  شی نما یرقم ۶عدد وعبور خود  ی و کلمه  ینام کاربره کردیم ، توضیحات قبلی اشار

 .دی برو

 

 .دی کن  کی وسط صفحه که کم رنگ نوشته شده است کل یعبارت ثبت نام در منو ی بر رو دی ثبت نام نکرده ا تی اگر تاکنون در سا

 

  یو پرسش ها  زکاری م ،یحرفه ا  ی جستجو شرفته، ی پ  ی جستجو، جستجوبا عنوان های  نهی گز ۵در نوار باال   تی بعد از ورود به سا

آن   از  کی هر یرو  بر کی به نام عبارت جستجو وجود دارد که با کل یقسمت  زی . و در وسط صفحه ن قابل مشاهده خواهد بود متداول را 

واژه    دی گردد از کل یم شنهادی موضوع پ  کی جستجو در مورد   ی. برا دی خود بپرداز  قی موضوع مورد تحق ی به جستجو دی توان  یم ها

و تک  کوتاه و  خود را  ی مورد نظر واژه   دی کل دی توان  یکه م ییو تاجا دی واژه اکتفاء نکن  دی کل ک ی و صرفا به  دیی مختلف استفاده نما یها

 نید.کلمه ای انتخاب ک

 ه: به صورت خالص حل فوق مرا

 . نمایید کی سمت چپ صفحه کل نیی پژوهش در پا نهی شی درخواست پ  نهی گز ی بر رو

 مشاهده خواهد شد.  ری مطابق شکل ز ی ا صفحه  یپس از وارد شدن به حساب کاربر 

 

  

 

 

 

کاربر   نهی گز ی صورت بر رو نی ا ری . در غ دی و گذرواژه خود را وارد کن  ل ی می ، ا دی سامانه ثبت نام کرده ا نی که قبال در ا یصورت  در 

 . دیی نما ک ی هستم کل دی جد

 

 

 ایرانداک چیست؟ 

شده    یگذار  هی پا 1347در سال   است که رانی معتبر ا یاطالعات به منظور ثبت اسناد علم ی پژوهشگاه علوم و فناور کی  کاراندی ا

  ،یگارشن  یهاشامل کتاب  یکتب علمو  ت ی سا نی ثبت شده در ا یاسناد و مدارک علم  . (   Iranian Documentation Center ) است

  کی  ک ی اسناد نزد نی . امی باشد ی پژوهش یهاطرح   ،یشی و مقاالت هما  یاه ی شامل مقاالت نشر یشده، مقاالت علم ی ترجمه و گردآور

انجام گرفته شده در داخل   یهانامه  انی ثبت پا فه ی وظ نی همچن  رانداک ی . ارا شامل می شودکشور  ی و فن  ی سند از مدارک علم ونی لی م



و    یاطالعات علم تی ری پژوهشکده است که کار پژوهش، آموزش و مد 3 ی اکنون دارا رانداکی ا پژوهشگاه.را به عهده دارد رانی ا

دانشگاه و کارشناسان متخصص   ی علم ئتی عضو ه 150از   شی خود را به کمک ب   فی پژوهشگاه وظا نی عهده دارند. ا ر را ب ی فناور

سامانه معروف همانندجو که   نی همچن .گنج است یاطالعات علم گاهی آنها پا نی تر است که مهم  یمختلف یهاگاهی پا یدارا  و دهدی انجام م

. سامانه  همی سایت می باشدمربوط به  رود،ی به کار م یعلم  قاتی تحق ر ی نامه و سا انی مشابهت پروپوزال، پا زانی م افتنی  یبرا

 . بخشدیم  یبه اسناد علم یاژهی اعتبار و ن،ی شی مشابهت سند مد نظر به اسناد ثبت شده پ  زانی همانندجو با اعالم م

 

 د به صورت رایگانارشایان نامه استعالم موضوع پ 

نامه ها به صورت   انی پا ،باشد یکشور م ی تخصص یمقاالت کنفرانسها و ژورنالها یساز  هی مرجع نماکه  کای لی وی س گاهی پابه نقل از 

  دی تول یمقاالت علم نی نامه در ب  انی عنوان پا یبر اساس جستجو مربوطه از این سامانه   شوند. استعالم  ینمارائه  گاهی پا نی در ا می مستق

شوند، لذا   ی کنفرانسها و ژورنالها م یبه مقاالت علم لی تبد یتخصص ینامه ها  انی آنجا که عمده پا از.باشد  یم ایران  داخلشده در 

شی نخواهد  در ویرایش مقاالت نق کای لی وی س گاهی پاهمچنین .خواهد بود نانی مورد اطم یادی زحاصل از این پایگاه به مقدار  استعالم  جهی نت 

 .  نمی کند بولق  را یت ی مشابه مسئول ی واژه ها ا ی مقاالت و  نی در عناو یامالئ  یدر خصوص غلطها داشت و بنابراین


