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 هستید،  گذرواژه و رایانامه دارایو اید کرده نام ثبت سامانه ایرانداک درپیشنهادیه  ثبت مرحله در اگر .۱

 وارد هست بار اولین چنانچه .شوید وارد گذرواژه و رایانامه همان با و نیست مجدد نام ثبت به نیازی
  . کنید نام ثبت ویسین نام گزینه روی بر کلیکالزم است با  ابتدا شوید می سامانه

   .کنید وارد ل و دقیقکام صورت به را شده خواسته اطالعات ی همه مرحله این رد .۲
 پیوند روی و بروید خود رایانامه به کاربری حساب تایید برای« عنوان تحت پیامی قسمت این در .۳

  .شود یم نشان داده بهروی صفحه  »نمائید کلیک ارسالی
 . را تکمیل کنید نام ثبتکرده و  کلیک ارسالی لینکبر روی  .٤
  .شوید ثبت سامانه وارد شده مشخص گذرواژه و رایانامه با سامانه به ورود قسمت از  .٥
 پیشنهاده روی بر اول مرحله در ،خودتان مخصوص پروفایل به ورود و سامانه به شدن وارد از پس  .٦

 .کنید کلیک ) پروپوزال(
 .کنید وارد دقت با را تحصیلی و شخصی اطالعات  .۷
  .کنید تکمیلرا  )پروپوزال(یهپیشنهاد به مربوط اطالعات  .۸
  .کنید ثبت سیستم دررا  مشاور و راهنما اساتید به مربوطه اطالعات .۹

 و است شده تکمیل» )پروپوزال( یهپیشنهاد اطالعات«  مشاور و راهنما اساتید اطالعات تکمیل با .۱۰
 . یه  را در سامانه ثبت کنیدپیشنهاد محتوای اطالعات باید سپس

 wrodپرشین را در یک فایل  محتوی فایل زی( word صورت به رساله، نامه پایان متنی یها فایل .۱۱
 . کنید  بارگذاری سامانه دررا ) کپی کنید

  .شود می ارسال شما برای کار انجام اتمام نشانه به رهگیری کد در پایان .۱۲
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