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2صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 مقدمه
ی    ااد تااا اش پیشاای ه   ی پااهوهب بااه دانشااتحیان تتکاایال  تپژیهاای و پهوهشاا ران  ژاا  ماای       ی پیشاای ه سااامانه

هااای انتاااه دااده در  شااحر بگاااهی یاب ااد و اش  ااار دوباااره  هااا و رساا ه  نامااه محضاح  پااهوهب ،ااحدو بااه ویااهه در پایااان 

 پرهیز    د.  

نااان را  ارد اسااان متاکاان ایرانااداک انتاااه ده ااد  م ااد هساات د بررساای پیشاای ه پااهوهب ب  ااه عال ااهی  اااربران  هژااه

تحان ااد اش سااامانه پیشاای ه  هااای د اااحاه بنااان هرسااتاده دااحدو ماای  رایانامااه  و پاسااآ بن ااا در یاا  نامااه رسااژی بااه نشااانی 

 .هزار تحمانو پاسآ ،حد را دریاهت    د 18پهوهب استفاده    د و با پردا،ت مبهغ 

 در سامانه نویسی نام
 ؛بروید  Pishineh.irandoc.ac.irالشه است به بدرس  نحیسی در سامانه ناهبرای . 1

باالی صفته انتااب   ید؛ ینحیسی را اش م ح . گزی ه ناه2



3صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 ؛  ید وارددده را  اطالعا  ،حاسته. 3



4صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 ؛سر بزنید واید  ه اعاله  ردهای  به رایانامه. 4

 ؛تائید   ید واید اش سحی ایرانداک دریاهت  رده را  ه ای )ایژیهی( رایانامه. 5



5صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 دژا انتاه دده است نحیسی ناه. 6



6صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 ثبت درخواست 
  ار الشه است: تحانید در،حاست ،حد را ثبت   ید. برای این می ونحیسی در سامانه و تائید حساب  اربری پس اش ناه

انهو وارد حساب  اربری ،حد دحید؛ اش  سژت ورود به سام .1

 را انتااب   ید؛« ثبت در،حاست پیشی ه».  اش م حی باالی صفته 2



7صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 اطالعا  محردنیاش را به د ت وارد   ید؛« ثبت در،حاست پیشی ه تاشه»در هره . 3

  هی    ید؛« ثبت و پردا،ت هزی ه». پس اش تپژیل اطالعا  بر روی د ژه  .4

. در صفته اطالعا  بان و درگاه بانپی محردنظر را انتااب   ید؛ 5



8صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 . پردا،ت را انتاه دهید؛.6



9صفحههای ایرانداکگروه پشتیبانی سامانه1398تابستان 

 دحید؛ . به صفته تائید پردا،ت راه ژائی می7

دحد.  ساعت  اری به رایانامه دژا ارسال می 72 پاسآ بن طی. در،حاست دژا بررسی دده و 8




