راهنماي استفاده از
ايرانداك

يکی از مسائلی که برای انتخاب موضوع مناسب
پايان نامه بايد به آن توجه کرد ،جديد بودن است..
بنابراين دانشجو قبل از انتخاب موضوع و نگارش
پروپوزال بايد از نو بودن موضوع انتخابی خود
اطمینان حاصل کند که اين کار با جستجو در
سامانههای اطالعرسانی امکانپذير است .حتی پس
از انتخاب موضوع دانشجو برای نگارش پیشینه و
ادبیات پژوهش خود الزم است از کارهای انجام
شده مشابه اطالع کسب کند و جنبههای نو بودن
موضوع خود را با استناد به آنها بیان کند .سايت
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران که در
بین دانشگاهیان با نام ايرانداک شناخته شده است،
يکی از مراکز معتبر برای جستجوی منبع از جمله
پايان نامه به شمار میرود .اما آنچه که برای
استفاده از اين سايت اهمیت دارد آشنايی با
امکانات ،شرايط دسترسی ،روش جستجو ،نحوه
دانلود و سفارش منبع است .در ادامه روش استفاده
از اين سايت به صورت مرحله به مرحله ذکر می-
شود.

استفاده از سايت ايرانداك نياز به ثبت نام اوليه دارد اين ثبت نام
رايگان بوده و از خارج دانشگاه نيز امكانپذير است.

ايران داک سه نوع جستجو را برای شما فراهم می کند:
 .1جستجوی ساده
 . 2جستجوی پیشرفته
 .3جستجوی حرفه ای که با فرمول نويسی امکانپذير است.

در صفحه نتايج بازيابی میتوان نتايج را بر اساس فهرستی که نمايش داده می شود محدود کرد الزم بذکر است که در حالت کامال
مطلوب در سايت ايرانداک می توان تا  15صفحه نخست پايان نامه را دانلود کرد و بر اساس فهرست مندرجات بخشهايی از پايان نامه را
دانلود کرد و بر اساس فهرست مندرجات بخشهايی از پايان نامه را سفارش داد .اما اين مسأله برای تمامی موارد صدق نمی کند .تجربه
کاری نشان داده است که بسیاری از پايان نامه های قبل از سال  87از جمله موارد مطلوب نیستند.

چنانچه عالمت کتاب  ،زير عالمت پی دی اف وجود داشته باشد .می توان با کلیك روی آن تکمیل فرم نسبت به سفارش صفحات
خاصی از پايان نامه اقدام کرد.
عالمت پی دی اف امکان دانلود  15صفحه نخست پايان نامه را ممکن می سازد.

