باسمه تعالی

دانشجویان و دانشآموختگان گرامی تحصیالت تکمیلی
با سالم و احترام
در اجرای دستورالعمل معاون محترم پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در خصوص «اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به
شماره  3/121335به تاریخ  ،1397/6/4به اطالع میرساند:
نظر به این که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه علنی  31مرداد
 1396در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است ،بر پایه نهمین تبصره این قانون،
مبنی بر « ...از این پس ،پیشنهادها (پروپوزالها) ،پایاننامهها و رسالههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی خود را که فاقد طبقهبندی هستند در سامانههای اطالعاتی پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را
همانندجویی کنند .ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این
مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما ،مشاور و داور و تخصیص امتیاز در
ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است».
همانگونه که این تبصره تصریح دارد ،همه پیشنهادها ،پایاننامهها و رسالهها باید در
سامانههای ایرانداک ثبت و همانندجویی شوند و هرگونه پرداخت به استادان نیز مشروط
به ثبت و همانندجویی این مدارک و ارائه گواهی آنهاست .بنابراین ،در اجرای تبصره یاد
شده ،بایسته است بر پایه بندهای ذیل اقدام فرمایند:
.1ثبت
پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
پیشنهاده (پروپوزال) آنها که طبقهبندی (محرمانه و  )...ندارند ،پس از دفاع ،در سامانه ثبت
پایاننامه ،رساله و پیشنهاده به نشانی  sabt.irandoc.irثبت و تمام متن آنها بارگذاری
شود.

 .2همانندجویی
اصالت محتوای پیشنهاده (پروپوزال) پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری
و همچنین تمام متن گزارش پایانی آنها ،پیش از تصویب و دفاع ،با کاربرد سامانه
همانندجو به نشانی  tik.irandoc.ac.irبررسی شود.
اطالعات تماس سامانههای یاد شده برای دانشجویان و دانشآموختگان ،به شرح ذیل است:
سامانه ثبت پایاننامه ،رساله و پیشنهاده
تلفن شماره  66494980و ( 021-66951430ساعت  8تا  16روزهای کاری)
تلفن شماره ( 09193121239ساعت  16تا  20روزهای کاری و  9تا  20روزهای پنجشنبه)
رایانامه crm@email.irandoc.ac.ir
سامانه همانندجو
تلفن شماره  66954624و ( 021-66954811ساعت  8تا  16روزهای کاری)
تلفن شماره 09902794460

(ساعت  16تا  20روزهای کاری و  9تا  20روزهای

غیرکاری)
رایانامه info@tik.irandoc.ac.ir
دانشجویان و دانشآموختگان محترم عنایت فرمایند ارائه تمامی مستندات اقدامات انجام
شده در مراحل انجام امور مربوط به پروپوزال ،صدور حکم و دفاع از پایاننامه  /رساله
به اداره پژوهشی پردیس الزامی است.
اداره پژوهشی
پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران

