
  به نام خدا

                                    

  با سلام و احترام

و تمهيدات  براســاس ٨/١١/١٣٩٩رســاند در شــوراي تحصــيلات تكميلي دانشــگاه مورخ به اســتحضــار مي
قانون پيشگيري و مقابله  ٩اجرايي كردن تمام مراحل تبصره در رابطه با در دانشگاه  هاي به عمل آمدهريزيبرنامه

سلامي و همچنين ماده  شوراي ا صوبه مجلس  صوب  ٦با تقلب در تهيه آثار علمي م آيين نامه اجرايي اين قانون م
بندي اري پيشنهاده و گزارش پارساهاي فاقد طبقهذثبت و بارگيابي، مشابهتهيات وزيران، مقرر شد تمام مراحل 

نداك  ـــدر ايرا ند از پيشـــنهاده تا دفاعيه انجام گيرد. بر اين اس ـــيلات تكميلي در فراي اس دانشـــجويان تحص
صيلات تكميلي پايان ستادان محترم راهنما و تح ست مراحل چهارگانه زير را انجام داده و ا ساله خود لازم ا نامه/ر

  ها لازم است نظارت و همكاري لازم را در اين خصوص به عمل آورند.دانشكده

 )/https://tik.irandoc.ac.irارسا در سامانه همانندجو (همانندجويي از پيشنهاده پ -١

 بعد از تنظيم و اصلاحات اوليه پيشنهاده پارسا (در مرحله ثبت درخواست در گلستان):

دانشـجو لازم اسـت در حضـور اسـتاد راهنما با مراجعه به سـامانه همانندجو، از پيشـنهاده پارسـا  -١-١ •
ـــتاد راهنما را در  همانندجويي به عمل آورده از نتيجه كل همانندجويي پرينت گرفته و هامش تاييد اس

 ذيل آن اخذ كند.

 نما قرار گيرد.يك نسخه از فايل جزئيات همانندجويي بايد در اختيار استاد راه -٢-١ •

دانشجو بايد پرينت گواهي (نتيجه كل) همانندجويي مورد تاييد استاد راهنما را اسكن و به همراه  -٣-١ •
شنهاده  ستم پي سي سا در  شنهاده پار صويب پي ستان بارگذاري كند در طي فرايند ت به را  و پرينت آنگل
 دانشكده تحويل دهد. تحصيلات تكميليكارشناس 

صي -٤-١ • ست تح صورت وجود نتيجه سرپر شكده فقط در  كل همانندجويي مورد تاييد لات تكميلي دان
 (بارگذاري آن در سيستم گلستان)، مي تواند پيشنهاده را به تصويب نهايي برساند. استاد راهنما 



هزينه اولين همانندجويي توسط استاد راهنما پرداخت مي شود (كه از طريق پژوهانه استاد راهنما  -٥-١ •
ـــگاه، هزينهقابل اخ ـــورت تامين اعتبار همانندجويي از طريق دانش ـــت). درص از آن طريق  مذكور ذ اس

ــورت نياز به تكرار همانندجويي، هزينه آن بر عهده  ــد. در ص ــتاد كم خواهد ش ــهميه اس پرداخت و از س
 دانشجو است.

   پيشنهاده پارساهاي طبقه بندي شده لازم نبوده و مجاز نيست.  از همانندجويي نكته مهم: •

 )//https://sabt.irandoc.ac.ir( ايرانداكپيشنهاده پارسا در سامانه  ثبت و بارگزاري -٢

 پيشنهاده پارسا و انجام اصلاحات:بعد از تصويب موفقيت آميز 

سامانه ايرانداك ثبت و بارگذاري كرده و كد رهگيري  -١-٢ • سا را در  شنهاده پار ست پي شجو ملزم ا دان
ـــنهاده از ايرانداك را دريافت و يك كپي از آن را به همراه دريافت كند. كد  همچنين گواهي ثبت پيش

 .تحويل دهددانشكده  تحصيلات تكميليرهگيري به كارشناس 

شود اين  -٢-٢ • صيه مي  سي و تاييد نمايد (تو شده را برر شكده با مراجعه به ايرانداك اطلاعات وارد  دان
 عمل توسط استاد راهنما انجام شود).

سا كد رهگيري ايرانداك را در  -٣-٢ • ست دفاع از پار سي درخوا ست در طي مراحل برر شكده ملزم ا دان
ي پيشنهاده، اجازه دفاع داده نشود (تا مادامي كه سيستم گلستان وارد كند. به پارساي بدون كد رهگير

شده، شخص ن ستان م شنهاده از ايرانداك را در  محل ثبت آن در گل ست گواهي ثبت پي شجو موظف ا دان
 بصورت هامشرا كد رهگيري طي فرايند درخواست دفاع از پارسا در سيستم گلستان بارگذاري كرده و 

 ).نمايددر گلستان ثبت 

شن نكته مهم: • شوند. پي شوند نبايد در ايرانداك وارد  سوب مي  شده مح ساهايي كه طبقه بندي  هاده پار

 در گلستان وارد مي شود. ٩٨٧٦٥٤٣براي اين دسته از پارساها كد 

 )/https://tik.irandoc.ac.irهمانندجويي از گزارش پارسا در سامانه همانندجو ( -٣

  :ز برگزاري دفاع از پارساقبل ا

سا  -١-٣ • سامانه همانندجو، از كل گزارش پار ستاد راهنما با مراجعه به  ضور ا ست در ح شجو لازم ا دان
از نتيجه كل همانندجويي پرينت گرفته و هامش تاييد اســـتاد راهنما را در  ،همانندجويي به عمل آورده

 ذيل آن اخذ كند.



 يك نسخه از فايل جزئيات همانندجويي بايد در اختيار استاد راهنما قرار گيرد. -٢-٣ •

شجو بايد  -٣-٣ • سكندان ستاد راهنما را ا ست  نتيجه كل همانندجويي مورد تاييد ا در طي فرايند درخوا
انشكده د تحصيلات تكميليبه كارشناس  دفاع از پارسا در سيستم گلستان بارگذاري كرده و پرينت آن را

 تحويل دهد.

بارگذاري نتيجه كل همانندجويي مورد ســرپرســت تحصــيلات تكميلي دانشــكده فقط در صــورت  -٤-٣ •
 در سيستم گلستان، مي تواند اجازه دفاع از پارسا را  صادر نمايد. تاييد استاد راهنما 

تاد راهنما هزينه اولين همانندجويي توسط استاد راهنما پرداخت مي شود (كه از طريق پژوهانه اس -٥-٣ •
ـــگاه، هزينه ـــورت تامين اعتبار همانندجويي از طريق دانش ـــت). درص از آن طريق  مذكور قابل اخذ اس

ــورت نياز به تكرار همانندجويي، هزينه آن بر عهده  ــد. در ص ــتاد كم خواهد ش ــهميه اس پرداخت و از س
 دانشجو است. 

 جاز نيست. بندي شده لازم نبوده و مهمانندجويي پارساهاي طبقه  نكته مهم: •

 )//https://sabt.irandoc.ac.irپارسا در سامانه ايرانداك (ثبت و بارگزاري  -٤

 بعد از دفاع موفقيت آميز و انجام اصلاحات و تاييد استاد راهنما و دانشكده:

سامانه ايرانداك ثبت و آن را بارگذاري كرده و كد رهگيري  -١-٤ • سا را در  صات پار شخ شجو بايد م دان
 دانشكده داده شود. تحصيلات تكميليدريافت كند. سپس كد رهگيري به كارشناس 

شود اين  -٢-٤ • صيه مي  سي و تاييد نمايد (تو شده را برر شكده با مراجعه به ايرانداك اطلاعات وارد  دان
 ط استاد راهنما انجام شود).عمل توس

قبل از تاييد فارغ التحصــيلي دانشــجو در ســيســتم گلســتان، كد رهگيري دانشــكده ملزم اســت  -٣-٤ •
 ايرانداك را در سيستم گلستان وارد كند.

شوند. براي اين  نكته مهم: • شوند نبايد در ايرانداك وارد  سوب مي  شده مح ساهايي كه طبقه بندي  پار
 در گلستان وارد مي شود. ١٢٣٤٥٦٧دسته از پارساها كد 


