
  دانشجویان تحصیلات تکمیلی نامهتصویب پروپزال و پایانجهت  همانندجو سامانه از استفاده دستورالعمل

 

به خواست جامعه علمی ها و دیگر مدارک علمی در پاسخ ها و رسالهنامهترین پایانبا پشتوانه متن کامل و در حال افزایش صدها هزار عنوان از تازه« همانندجو»سامانه 

وجوی با جست« همانندجو»اندازی شده است. های علمی راهگيری از بدرفتاریچنين پيشکشور برای بهبود اخلاق علمی و حمایت از مالكيت فكری و معنوی و هم

ی همانندی و منبع اطلاعات های همانند را بازیابی و اندازهها و دیگر مدارک علمی در ایرانداک و همچنين در وب، نوشتهها و رسالهنامهخودکار در متن کامل پایان

  .دهدهمانند را نمایش می
 

یان ، دانشجوهای شورای پژوهشی موسسهنامه در کارگروهجهت تصویب پروپزال و پایان ۱/۸/۱۹۳۱پيرو ابلاغيه وزارت علوم و مصوبه شورای پژوهشی موسسه ، از تاریخ 

 نتيجهگزارش  و بارگذاری را خود نهایی نامهپایان و پروپزال متن tik.irandoc.ac.ir آدرس به ایرانداک همانندجوی سامانه به راجعهم با موظفندتحصيلات تكميلی 

  .دننموده و به تائيد استاد راهنما برسان دریافت ممكن زمان کوتاهترین در را جوئیهمانند

 نامه، ارائه شده است.سامانه همانندجو در روال تصویب پروپزال و پایاندر ادامه راهنما و فرایند چگونگی استفاده از 
 

  استفاده از سامانه همانندجو جهتتحصیلات تکمیلی  ( ان) کاربر دانشجویانراهنماي ویژه 
 

های در کارگروه نامهپایانیا  تصویب پروپزالعضو شده و قبل از درخواست    tik.irandoc.ac.irبه آدرسدانشجویان تحصيلات تكميلی بایستی در سامانه همانندجو 

اقدام نمایند و های مربوطه، رداخت هزینهاستاد راهنما و پو ایميل با شناسه خود  نامهپایانو  متون پروپزالنسبت به انجام همانندجویی  ،شورای پژوهشی موسسه

فایل راهنمای دانشجویان جهت  ) د.ننامه ارائه دهندات جهت تصویب پروپزال یا پایانهمراه با سایر مست تایيد و امضای استاد راهنماخود را با  جوییگزارش همانند

 (.قرار داردآیين نامه و فرم های پایان نامه ها  -کتابخانه مرکزی -پژوهش و فناوریمعاونت  -در بخش معاونت ها سایت موسسهوبعضویت و استفاده از این سامانه در 

 

 جهت استفاده از سامانه همانندجو اعضاي موسسه ) اساتید راهنما ( ویژه راهنماي 

در سامانه  شناسه استادو  کاربری، پسورددر سامانه عضو شده و یک ایميل حاوی نام  نماینده موسسه در واحد پژوهشعنوان عضو موسسه توسط هاساتيد راهنما ب

پس از پرداخت هزینه، امانه وارد و درخواست همانندجویی خود را در س استاد راهنما، شناسه دانشجویان با در اختيار داشتنگردد. ایشان ارسال میایميل  همانندجو به

شود. دانشجو بایستی این نتيجه را با تایيد ارسال می« دانشجویاندرخواست » یبرای استاد راهنمای مربوطه نيز در منودرخواست  نند. اینکنتيجه آن را دریافت می

 سهسایت موسوباهنمای اساتيد راهنما جهت استفاده از این سامانه در )فایل ر نامه به کارگروه تصویب ارائه دهد.هنما جهت تصویب پروپزال یا پایانو امضای استاد را

 .(قرار داردآیين نامه و فرم های پایان نامه ها  -کتابخانه مرکزی -پژوهش و فناوریمعاونت  -در بخش معاونت ها

          

 در شوراي پژوهشی موسسه تحصیلات تکمیلیدانشجویان پروپزال ثبت و تصویب  فرآیند 

 

 :دهندارائه  یل را ذ مواردبه ترتيب ، در کارگروه تخصصی شورای پژوهشی موسسه خود  پروپزالتصویب موظفند جهت  دانشجویان       
 

 (2در گروه )فرم شماره  مصوبمتن تایيد شده پروپزال پرینت  -۱

 و امضای استاد راهنما. تائيدبا  انندجویی متن پروپزالگزارش هم  -2

 جهت صدور کد پروپزال  ،گروهبعد از تصویب پروپزال در  ۹گزارش پيشينه پژوهش و  فرم شماره  -۹

 شورای پژوهشیکارگروه بعد از تصویب در آن رهگيری و پرینت کد در سامانه ایران داک مصوب ثبت پروپزال  -4

 

 در شوراي پژوهشی موسسه تحصیلات تکمیلیدانشجویان  نامهپایانثبت و تصویب  فرآیند 

 

 یل را  ارائه دهند:، به ترتيب موارد ذاخذ مجوز دفاع خود در کارگروه تخصصی شورای پژوهشی موسسه و  نامهپایاندانشجویان موظفند جهت تصویب      

 تيد راهنما و داور.اتوسط اس نامهشده پایانمتن تایيد -۱

 .و امضای استادتائيد  بانامه گزارش همانندجویی متن پایان -2

 معاونت پژوهش و فناوری ( 6) فرم شماره  فرم مجوز دفاع -۹

آموزش عالی اشراقموسسه   


