
راهنماي استفاده از ايرانداك 



کارهای تکراری . يکی از مسائلی که برای انتخاب موضوع مناسب پایان نامه باید به آن توجه کرد، جدید بودن است
بنابراین دانشجو قبل از انتخاب . هاستارزش انجام ندارند و جدید بودن موضوع مورد توجه اساتید راهنما و دانشگاه

-موضوع و نگارش پروپوزال باید از نو بودن موضوع انتخابی خود اطمینان حاصل کند که این کار با جستجو در سامانه
حتی پس از انتخاب موضوع دانشجو برای نگارش پیشینه و ادبیات پژوهش خود الزم . پذیر استرسانی امکانهای اطالع

.  های نو بودن موضوع خود را با استناد به آنها بیان کنداست از کارهای انجام شده مشابه اطالع کسب کند و جنبه
سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران که در بین دانشگاهیان با نام ایرانداک شناخته شده است، یکی از مراکز 

اما آنچه که برای استفاده از این سایت اهمیت دارد . رودمعتبر برای جستجوی منبع از جمله پایان نامه به شمار می
در ادامه روش استفاده از این . آشنایی با امکانات، شرایط دسترس ی، روش جستجو، نحوه دانلود و سفارش منبع است

.شودسایت به صورت مرحله به مرحله ذکر می

.



الزم بذكر است كه استفاده از سايت ايرانداك نياز به ثبت نام اوليه  

دارد اين ثبت نام رايگان بوده و از خارج دانشگاه نيز امكانپذير 

. است



.  اين صفحه امكان سه نوع جستجو را براي شما فراهم مي كند

فحه نتايج در ص. جستجوي ساده كه صفحه پيش فرض است معموال بيشتر استفاده مي شود

جستجوي . امكانات محدودسازي را براي شما فراهم مي كند( همانطور كه خواهيم ديد) 

ما قرار مي پيشرفته فيلدها و عملگرها را براي انتخاب پيش از انجام جستجو در اختيار ش

.  دهد و جستجوي حرفه اي كه با فرمول نويسي امكانپذير است



همانطور  كه گفته شد در صفحه نتايج بازيابي ميتوان نتايج را  بر اساس  

فهرستي كه نمايش داده مي شود محدود كرد الزم بذكر است كه در حالت كامال 

صفحه نخست پايان نامه را دانلود  15مطلوب در سايت ايرانداك مي توان تا 

كرد و بر اساس فهرست مندرجات بخشهايي از پايان نامه را دانلود كرد و بر 

اما اين مسأله  . اساس فهرست مندرجات بخشهايي از پايان نامه را سفارش داد

تجربه كاري نشان داده است كه بسياري از . براي تمامي موارد صدق نمي كند

.  از جمله موارد مطلوب نيستند87پايان نامه هاي قبل از سال 



مي توان با كليك روي . چنانچه عالمت كتاب ، زير عالمت پي دي اف وجود داشته باشد

.آن تكميل فرم نسبت به سفارش صفحات خاصي از پايان نامه اقدام كرد

.صفحه نخست پايان نامه را ممكن مي سازد15عالمت پي دي اف امكان دانلود 


