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 با سالم و احترام

يابی، ثبت ، مقرر شد تمام مراحل مشابهت 8/11/1399بر اساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ 

 كاهش منظور به در ايرانداك انجام گیرد.  ،بندیو بارگذاری پیشنهاده و گزارش پايان نامه/رساله های فاقد طبقه

 دانشجويان نامه پايان رسمی پیشنهاده شد مقرر علمی، هیات همکاران و تکمیلی تحصیالت دانشجويان دغدغه

سی شنا شد كار شنهاده و صفحه موثر يك حداقل ار سمی پی ساله ر شجويان ر  موثر صفحه دو حداقل دكترا دان

 با. الگوی پیشنهاده رسمی پایان نامه و رساله ها در سایت دانشکده بارگذاری شده است .گردد تنظیم

شجويان حال اين صیالت دان شنهاده موظفند تکمیلی تح سوط پی ساله مب مورد  الگوی طبق را پایان نامه/ر

 قرار پیشنهاده داوران و دانشکده اختیار در و تهیه بخش تحصیالت تکمیلی( ،در سايت دانشکده) دانشکده تايید

برای كلیه  طر ذكر اسالالت كه اين الزم به  .گردد بايگانی دانشالالجو پرونده در ،تصالالوي  و اصالالال  از پس تا داده

 اند الزم االجرا می باشد.تحصیالت تکمیلی كه تاكنون دفاع نکردهدانشجويان 

نامه/رسالاله خود الزم اسالت بر اين اسالاس دانشالجويان تحصالیالت تکمیلی در فرايند از پیشالنهاده تا دفاعیه پايان

ستادان محترم راهنما و شکده مراحل چهارگانه زير را انجام داده و ا صیالت تکمیلی دان ست نظارت و تح ها الزم ا

 همکاری الزم را در اين خصوص به عمل آورند.

هاده  -1 ن پیشننن یی از  جو ند ن ما له ه مه/رسنننا نا یان  جو پا ند ن ما ه نه  ما در سنننا

(/https://tik.irandoc.ac.ir) 

 )در مرحله ثبت درخواست در گلستان(:پايان نامه/رساله بعد از تنظیم و اصالحات اولیه پیشنهاده 

سا  -1-1 • شنهاده پار سامانه همانندجو، از پی ستاد راهنما با مراجعه به  ضور ا ست در ح شجو الزم ا دان

همانندجويی به عمل آورده از نتیجه كل همانندجويی پرينت گرفته و هامش تايید اسالالالتاد راهنما را در 

 ذيل آن اخذ كند.

 نسخه از فايل جزئیات همانندجويی بايد در اختیار استاد راهنما قرار گیرد.يك  -1-2 •

https://tik.irandoc.ac.ir/


دانشجو بايد پرينت گواهی )نتیجه كل( همانندجويی مورد تايید استاد راهنما را اسکن و به همراه  -1-3 •

و پرينت گلستان بارگذاری كند در سیستم پايان نامه/رساله در طی فرايند تصوي  پیشنهاده پیشنهاده 

 دانشکده تحويل دهد. تحصیالت تکمیلیبه كارشناس ن را آ

صورت وجود نتیجه  -1-4 • شکده فقط در  صیالت تکمیلی دان ست تح كل همانندجويی مورد تايید سرپر

 )بارگذاری آن در سیستم گلستان(، می تواند پیشنهاده را به تصوي  نهايی برساند. استاد راهنما 

ستاد راهنما پرداخت می شود )كه از طريق پژوهانه استاد راهنما هزينه اولین همانندجويی توسط ا -1-5 •

 قابل اخذ است(. در صورت نیاز به تکرار همانندجويی، هزينه آن بر عهده دانشجو است.

   طبقه بندی شده الزم نبوده و مجاز نیست. پايان نامه/رساله همانندجويی از پیشنهاده  نکته مهم: •

گزاری -2 بار بت و  هاده  ث ن له پیشننن مه/رسنننا نا یان  نه پا ما نداكدر سنننا یرا  ا

(//https://sabt.irandoc.ac.ir) 

 و انجام اصالحات:پايان نامه/رساله پیشنهاده بعد از تصوي  موفقیت آمیز 

شنهاده  -1-2 • ست پی شجو ملزم ا ساله دان سامانه ايرانداك ثبت و پايان نامه/ر بارگذاری كرده و كد را در 

همچنین گواهی ثبت پیشالالالنهاده از ايرانداك را دريافت و يك كای از آن را به  رهگیری دريافت كند.

 .تحويل دهددانشکده  تحصیالت تکمیلیكد رهگیری به كارشناس  همراه

ط استاد دانشکده با مراجعه به ايرانداك اطالعات وارد شده را بررسی و تايید نمايد ) اين عمل توس -2-2 •

 راهنما انجام شود(.

كد رهگیری پايان نامه/رسالالاله دانشالالکده ملزم اسالالت در طی مراحل بررسالالی درخواسالالت دفاع از  -3-2 •

ستان وارد كند. به  ستم گل سی ساله ايرانداك را در  شنهاده، اجازه دفاع پايان نامه/ر بدون كد رهگیری پی

ش شخص ن ستان م شود )تا مادامی كه محل ثبت آن در گل ست گواهی ثبت  ده،داده ن شجو موظف ا دان

كد پیشنهاده از ايرانداك را در طی فرايند درخواست دفاع از پارسا در سیستم گلستان بارگذاری كرده و 

 (.نمايدبصورت هامش در گلستان ثبت را رهگیری 

شنهاده  نکته مهم: • ساله پی شوند نبايد در ايرانداك واردپايان نامه/ر سوب می  شده مح  كه طبقه بندی 

 در گلستان وارد می شود. 9876543شوند. برای اين دسته از پارساها كد 

 (https://tik.irandoc.ac.ir/در سامانه همانندجو )پایان نامه/رساله همانندجویی از گزارش  -3

  :پايان نامه/رسالهقبل از برگزاری دفاع از 

https://sabt.irandoc.ac.ir/
https://tik.irandoc.ac.ir/


پايان دانشالجو الزم اسالت در حضالور اسالتاد راهنما با مراجعه به سالامانه همانندجو، از كل گزارش  -1-3 •

از نتیجه كل همانندجويی پرينت گرفته و هامش تايید اسالالتاد  ،همانندجويی به عمل آوردهنامه/رسالالاله 

 راهنما را در ذيل آن اخذ كند.

 ار استاد راهنما قرار گیرد.يك نسخه از فايل جزئیات همانندجويی بايد در اختی -3-2 •

شجو بايد  -3-3 • سکندان ستاد راهنما را ا ست  نتیجه كل همانندجويی مورد تايید ا در طی فرايند درخوا

دانشکده  تحصیالت تکمیلیبه كارشناس  دفاع از پارسا در سیستم گلستان بارگذاری كرده و پرينت آن را

 تحويل دهد.

شکده ف -3-4 • صیالت تکمیلی دان ست تح صورت سرپر بارگذاری نتیجه كل همانندجويی مورد قط در 

 در سیستم گلستان، می تواند اجازه دفاع از پارسا را  صادر نمايد. تايید استاد راهنما 

هزينه اولین همانندجويی توسط استاد راهنما پرداخت می شود )كه از طريق پژوهانه استاد راهنما  -3-5 •

 همانندجويی، هزينه آن بر عهده دانشجو است.  قابل اخذ است(. در صورت نیاز به تکرار

 بندی شده الزم نبوده و مجاز نیست. همانندجويی پارساهای طبقه  نکته مهم: •

 (https://sabt.irandoc.ac.ir//در سامانه ایرانداك )پایان نامه/رساله ثبت و بارگزاری  -4

 موفقیت آمیز و انجام اصالحات و تايید استاد راهنما و دانشکده:بعد از دفاع 

سامانه ايرانداك ثبت و آن را بارگذاری كرده و كد رهگیری  -4-1 • سا را در  صات پار شخ شجو بايد م دان

 دانشکده داده شود. تحصیالت تکمیلیدريافت كند. ساس كد رهگیری به كارشناس 

شکده با مراجعه به ايرانداك ا -4-2 • شود اين دان صیه می  سی و تايید نمايد )تو شده را برر طالعات وارد 

 عمل توسط استاد راهنما انجام شود(.

قبل از تايید فارغ التحصالالیلی دانشالالجو در سالالیسالالتم گلسالالتان، كد رهگیری دانشالالکده ملزم اسالالت  -4-3 •

 ايرانداك را در سیستم گلستان وارد كند.

محسوب می شوند نبايد در ايرانداك وارد شوند. برای كه طبقه بندی شده پايان نامه/رساله  نکته مهم: •

 در گلستان وارد می شود. 1234567اين دسته از پارساها كد 

راهنمای همانندجویی در سامانه ایرانداك در سایت دانشکده )بخش تحصیالت تکمیلی( قرار  •

 داده شده است 

 

https://sabt.irandoc.ac.ir/

