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 گرامی تحصیالت تکمیلیآموختگان و دانش دانشجویان

 

 با سالم و احترام

 در اجرای دستورالعمل معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 به «اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»در خصوص 

 رساند:  به اطالع می، 4/6/1397به تاریخ  121335/3شماره 

مرداد  31علمی در جلسه علنی نظر به این که قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار 

تبصره این قانون، نهمین بر پایه  ه است،در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 1396

های دانشجویان ها و رسالهنامهها(، پایاناز این پس، پیشنهادها )پروپوزال»... مبنی بر 

ی پژوهشگاه های اطالعاتبندی هستند در سامانهتحصیالت تکمیلی خود را که فاقد طبقه

یید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را أعلوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( ثبت و ت

ئه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این اهمانندجویی کنند. ار

تخصیص امتیاز در و مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور 

 .«رفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی استت

ها باید در ها و رسالهنامههمه پیشنهادها، پایان، همانگونه که این تبصره تصریح دارد

های ایرانداک ثبت و همانندجویی شوند و هرگونه پرداخت به استادان نیز مشروط سامانه

تبصره یاد  در اجراین، یاگواهی آنهاست. بنابربه ثبت و همانندجویی این مدارک و ارائه 

 اقدام فرمایند: ذیلشده، بایسته است بر پایه بندهای 

 .ثبت1

های دکتری دانشجویان تحصیالت تکمیلی و های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان

نه ثبت بندی )محرمانه و ...( ندارند، پس از دفاع، در ساماپیشنهاده )پروپوزال( آنها که طبقه

ثبت و تمام متن آنها بارگذاری   sabt.irandoc.ir نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی پایان

 شود.



 

 . همانندجویی2

های دکتری های کارشناسی ارشد و رسالهنامهاصالت محتوای پیشنهاده )پروپوزال( پایان

و همچنین تمام متن گزارش پایانی آنها، پیش از تصویب و دفاع، با کاربرد سامانه 

 بررسی شود.   tik.irandoc.ac.irجو به نشانی همانند

 

 :به شرح ذیل است ،آموختگانبرای دانشجویان و دانش های یاد شدهاطالعات تماس سامانه

 

 و پیشنهادهنامه، رساله سامانه ثبت پایان

 روزهای کاری( 16تا  8)ساعت  021-66951430و  66494980تلفن شماره 

 روزهای پنجشنبه( 20تا  9روزهای کاری و  20تا  16)ساعت  09193121239تلفن شماره 

   crm@email.irandoc.ac.ir  رایانامه

 

 جوسامانه همانند

 روزهای کاری( 16تا  8)ساعت  021-66954811و  66954624تلفن شماره 

روزهای  20تا  9روزهای کاری و  20تا  16)ساعت    09902794460تلفن شماره 

 غیرکاری(

 info@tik.irandoc.ac.irرایانامه 

 

ی مستندات اقدامات انجام متمائه اراآموختگان محترم عنایت فرمایند دانشجویان و دانش

 رساله / نامهدفاع از پایان ، صدور حکم وانجام امور مربوط به پروپوزال شده در مراحل

 پردیس الزامی است.به اداره پژوهشی 

 

 اداره پژوهشی

 دانشگاه تهران المللی ارسپردیس بین
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