
 مراجعه نمایید. Ganj-beta.irandoc.ac.irبرای استفاده از سامانه گنج به آدرس 

 صفحه زیر را مشاهده می کنید:در این آدرس 

 

بازیابی شده را با توجه به  هاینامهها نیاز به نام کاربری و کلمه عبور نیست و می توانید در همین صفحه جستجو کرده و پایاننامهبرای جستجو و مشاهده لیست پایان

 های بیشتری برای جستجو در اختیار داشته باشید.می توانید گزینه« جستجوی پیشرفته»نتیجه جستجو مشاهده نمایید. با استفاده از دکمه 

)ثبت نام در سایت ایرانداک کافی نیست و حتما باید در این  نام کنید برای این که بتوانید فایل تمام متن پایان نامه را مشاهده و دانلود نمایید باید در این سامانه ثبت

 سامانه ثبت نام نمایید(.

  



 ثبت نام در سامانه گنج 

 را انتخاب نمایید:« نام نویسی/ ورود»برای این منظور تب 

 

 را انتخاب نمایید. «کاربر تازه هستم»شود عبارت که باز می کادری از داخل

چون به این آدرس ایمیل  به آن دسترسی دارید وارد نمایید، ، آدرس ایمیلی که«رایانامه»یلد فدر فیلدهای مربوطه را تکمیل کنید. شود در کادر جدیدی که باز می

 نام کاربری شما برای ورود به سامانه گنج خواهد بود. کنید فیلد وارد می ی که در اینایمیل آدرسشود که باید آن را تایید نمایید. ضمنا تایید ثبت نام ارسال می

شوید و عضو سامانه گنج می. در این صورت کنید، باید ایمیل تایید ثبت نام که برای شما ارسال شده را تایید «نام نویسی»پس از تکمیل فیلدها و کلیک روی دکمه 

های موجود دسترسی داشته باشید. هنگامی که با نام نامهو وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به متن کامل پایان« نام نویسی/ورود»انید با کلیک روی تب تومی

 :شودنمایش داده می« نام نویسی/ورود»ام خانوادگی شما به جای تب شوید، نام و نکاربری وارد می

 

  



 محدود شده است "1395سال " که بهدر فیلد عنوان  "کارآفرینی"نمونه جستجوی انجام شده با کلیدواژه 

 شود.میانجام های ایرانداک که در سامانه گنج وارد شده ها وپروپوزالنامهجستجو در کل پایان

  نام کاربری                                                                                                                                                

 

 

                                                        کلیدواژه جستجو شده                                                                           

  تعداد کل بازیابی شده                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                         

 

 دکمه دریافت فایل کامل این رکورد                                                                                                                                                                                   



 

 شود:صفحه زیر باز می ،متنک روی دکمه تمامبا کلی

 

 

                                                                       

 

 روز دریافت کرد   7توان در هر ای که مینامهتعداد پایان                                                                                         

 

 است   کردهروزه دریافت  7بازه  کاربر در ای کهنامهتعداد پایان                                                                                                                                                                

 نامهدکمه دریافت متن کامل پایان                                                                        

 

 توانید فایل مورد نظر را دریافت نمایید.با کلیک روی دکمه دریافت تمام متن می

 پذیر است، نه سایت ایرانداکنکته: دریافت فایل تمام متن فقط از سامانه گنج نسخه بتا امکان

 


