نحوه درخواست پیشینه پژوهش(عدم تکرار)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ؛
بعد از اینکه موضوع شما توسط مدیر گروه تایید شد و در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی نیز مورد تایید قرار گرفت ،
می بایست دانشجو پیشنیه تحقیق یا عدم تکرار موضوع خود را از سایت ایرانداک دریافت نماید .در این نگارش  ،چگونگی
درخواست آن را برای شما توضیح می دهیم .
برای این امر می بایست وارد سایت ایرانداک به آدرس  irandoc.ac.irشوید .

پس از ورود به این وب سایت  ،در سمت چپ و پایین صفحه گزینه "درخواست پیشینه پژوهش" را می بینید .بر روی آن
کلیک نمایید تا به صفحه بعد وارد شویم.

شما برای ورود به سامانه درخواست می بایست نام کاربری و پسورد دریافت نموده باشید .برای این منظور باید روی گزینه
"کاربر تازه هستم" کلیک نمایید تا صفحه جدید برای شما باز شود .

پس از تکمیل فرم و ثبت نام  ،لینک تایید ثبت نام به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد که با کلیک بر روی آن لینک ،
به صفحه ذیل وارد می شوید.

در پنج گزینه اول  ،شما مشخصات ثبت نامی خود را مشاهده خواهید نمود  .در گزینه " مقطع تحصیلی" شما می بایست
عنوان "کارشناسی ارشد"  ،در گزینه "گروه"  ،برای رشته های حسابداری  ،مدیریت بازرگانی و روانشناسی عنوان "علوم

انسانی"  ،در گزینه " رشته تحصیلی" باید عنوان رشته خود را انتخاب نمایید .در گزینه "نام گرایش" پس از انتخاب
صحیح عنوان رشته خود  ،حتما گرایش خود را خواهید یافت  .در گزینه "وابستگی دانشگاه/پژوهشگاه"  ،باید عنوان
"موسسه های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی" را انتخاب نمایید تا در گزینه بعدی که "دانشگاه/پژوهشگاه" می باشد
عنوان "موسسه آموزش عالی شرق گلستان" را بیابید و انتخاب نمایید .
پس از تکمیل موارد باال  ،باید قسمت "درخواست" (عکس ذیل) را تکمیل نمایید :

در قسمت "عنوان پژوهش"  ،می بایست عنوان پروپوزال خود را وارد نمایید  .در گزینه بعدی  ،شما می بایست کلیدواژه
هایی از عنوان پروپوزال خود و از کلّیت پروپوزال خود وارد نمایید  .برای اضافه کردن هر کلید واژه  ،از دکمه
استفاده نمایید  .با زدن هرباره این کلید  ،می توانید یک کلید واژه اضافه نمایید  .در پایان  ،می بایست یک رایانامه(ایمیل)
وارد نمایید .ب رای اضافه کردن ایمیل های بیشتر از دکمه

استفاده نمایید .دانشجویان محترم دقت نمایید ،

یکی از ایمیل هایی که وارد می نمایید حتما باید ایمیل دانشگاه به آدرس  info@shgol.ac.irباشد .در صورتی که شما
این ایمیل را وارد ننماید  ،به هیچ عنوان دی گر فایل هایی که ارائه نمایید مورد تایید نخواهد بود  .پس از تکمیل  ،بر روی
دکمه " ثبت و پرداخت آنالین" کلیک نمایید .به صفحه بعدی(عکس ذیل) ارجاع داده خواهید شد:

دقت نمایید  ،همانطور که در باالی صفحه سامانه متذکر شده است  ،شماره فاکتور را جهت پیگیری های بعدی پرداخت
در صورتی که مشکلی در پرداخت به وجود آمد یادداشت نمایید  .پس از یادداشت شماره فاکتور  ،بر روی دکمه "تایید و
پرداخت " کلیک نمایید  .به صفحه پرداخت وارد می شوید مانند تصویر ذیل :

پس از وارد کردن مشخصات عابربانک عضو شتاب خود  ،گزینه پرداخت را کلیک کنید  .پس از انجام موفقیت آمیز پرداخت
 ،صفحه اول سایت ایرانداک برای شما نمایش داده خواهد شد .
درخواست شما به ثبت رسید  ،پس از مدت  72ساعت به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد و یک فایل به صورت پی
دی اف به ایمیل هایی که وارد نموده اید ارسال می گردد .

هشدار!
با توجه به در خطر بودن فضای اینترنت  ،حتما در هنگامی که وارد صفحه پرداخت می شود به بخش آدرس سایت در نوار
آدرس بار مرورگر خود توجه فرمایید که حتما ابتدای آدرس اینترنتی شما به صورت …Secure | https://

عکس ذیل نوشته شده باشد .این عنوان نشان می دهد که صفحه ای که وارد شده اید امن است .
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