


 گشایاى هطْش   هَسسِ خشد هشکض کتابخاًِ ٍ اطالع سساًی 

 ثبت پیشیٌِ عٌَاى پژٍّش دس ساهاًِ ایشاًذاک  



سا دس صفحِ  ( HTTPS://IRANDOC.AC.IR) ابتذا آدسس سایت ایشاًذاک -1

 هشٍسگش تایپ ٍ سپس جست ٍ جَ سا اًجام هی دّین  



یعٌی    گضیٌِ دٍم ،سش یشگ ساهاًِ پس اص ٍسٍد بِ صفحِ اصلی ساهاًِ ، دس  -2

 . سا اًتخاب هی ًوائین  ساهاًِ پیشیٌِ پژٍّش



سا اًجام داد کِ بشای اًجام  ابتذا بایذ ًام ًَیسیپس اص ٍسٍد بِ صفحِ ساهاًِ پیشیٌِ پژٍّش ،  -3

 .  کلیک هی ًوائین ( کاسبش تاصُ ّستن ) عباست ایي اقذام بش سٍی 



  و دو هتمسسس اط وات سسس ت  شوهسسس    سسس    پسسسز ور د ده صسسس  بسسسام    سسس   سسس       -4

 . اسسسسط  مسسسس     ه  و  هسسسس  صسسسسم  دی  سسسس    ش  سسسسط    سسسس   اسسسسط  مسسسس     د  

ط ور حمدف صز گ د  شچ  د گذ دوس   و ص     خص ص  اش  هلخشو     شهش و ج ه  ن       ال تم   : ک   

 . اط ص   ... د *    @   #  ه د    و  مه ی   ص ا  ن  



 اسسال ها ایویل بِ تائیذ بشای سا ساهاًِ لیٌک حاٍی پیاهی ساهاًِ ، اقذام ایي اًجام اص پس -5

 سا پژٍّش عٌَاى  ثبت اداهِ اًجام اجاصُ ، لیٌک ایي تائیذ ٍ خَد ایویل دس شذى ٍاسد با کِ کٌذ هی 

   داشت خَاّین



دس کادس ٍ دس ایي قسوت هجذدا ٍاسد ساهاًِ پیشیٌِ پژٍّش شذُ پس اص تائیذ لیٌک هش بَطِ ،  -6

سا کِ خوَد دس هشحلوِ ًوام    )دس کادس دٍم گزسٍاصُ اٍل بایذ ًام کاسبشی خَد کِ ّواى ایویل ٍ 

 . ًوائین سٍی ٍسٍد بِ ساهاًِ کلیک ٍ سپس بش ایجاد کشدُ این ٍاسد ( ًَیسی 



 .کلیک کشد ثبت دس خَاست پیشیٌِ پس اص ٍاسد شذ بِ صفحِ کاسبشی، بایذ بش سٍی  -7

االی  پس اص ٍاسد شذى بِ صفحِ کاسبشی ، بایذ ًام ٍ ًام خاًَادگی شوا دس ب : ًکتِ 

 (کادس صَستی ) کادس ًَشتِ شذُ باشذ 



، بایذ تواهی آًْا سا کاهل ٍ  ٍاسد شذى بِ صفحِ هشخصات ٍاطالعات  پس اص  -8

 . کلیک ًوائین  دس اًتْا بش سٍی گضیٌِ ثبت ٍ پشداخت ّضیٌِ 



عٌوَاى   ، هجذدا ٍاسد ساهاًِ ٍ حساب کاسبشی خَد هی شَین  کِ دس ایي هشحلوِ ، پس اص پشداخت ّضیٌِ  -9

کلیک بش سٍی گضیٌِ دسیافت پاسخ  کِ بشای ها  فعوال  با  ًوایش دادُ هی شَد ٍ پژٍّش بِ ّوشاُ کذ سّگیشی 

 . ًووائین  صوَست پوی دی اد دسیافوت ٍ رخیوشُ     سا بوِ  گوَاّی پیشویٌِ پوژٍّش    ، هی تَاًین شذُ است 

 ساعت کاسی اعالم هی شَد  72پاسخ پیشیٌِ پس اص : ًکتِ                                                




