
بسم هللا الرحمن الرحیم 



ند نحوه بارگذاری پایان نامه در سامانه همان
:جو

اد دانشجویان باید پس از اتمام نگارش پایان نامه و تایید است•
راهنما، نسبت به بارگذاری پایان نامه خود در سامانه همانند 

ه بدیهی است مجوز برگزاری دفاعیه منوط ب. جویی اقدام کنند
:تنحوه بارگذاری به شرح زیر اس.تائید سامانه ی مذکور است

.درج ایمیل و گذرواژه کاربر در مرحله نام نویسی. ١•

جهت ارسال ایمیل فعالسازی توسط ایرانداک به ایمیل کاربر. ٢•
.فعال سازی حساب کاربری

ه ورود کاربر به سامانه همانندجوئی با درج ایمیل و گذرواژ. ٣•
.خود کاربر

انتخاب درخواست تازه . ۴•

پس از پر نمودن فیلدهای مربوطه جایگذاری عنوان و متن. ۵•
. پروپزال یا پایان نامه کپی شده در فیلد تعیین شده

: درج ایمیل و شناسه نماینده دانشگاه. ۶•

•researchsoore@soore.ac.ir  

Q23qPشناسه پنج کارکتری •

لایر معادل هجده هزار ١٨٠٠٠٠پرداخت هزینه به مبلغ  .٧•
.تومان

هت پس از بارگزاری متن درخواستی، گزارش ها توسط سامانه ج•
د؛تصمیم گیری برای اعضا هر یک از  کمیته ها ارسال می شو

آقای دکتر معین الدینی: دانشکده هنر•

آقای دکتر رضائیان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات•

آقای دکتر اکبریان: دانشکده معماری و شهر سازی•

"معاونت پژوهشی دانشگاه سوره" •















:برررسی اصالت پایان نامه 

پایان نامهمراحل نگارش کلیه ی چند رعایت اصول و قواعد پژوهش در هر 
تادان ، الزم است تا دانشجو به اتفاق اساتمام مراحلاز پس الزامی است ولی 

ه رعایت بپایان نامه پرداخته ونسبت راهنما و مشاور، بار دیگر به بررسی متن 
نظر به اهمیت موضوع در . اصول و قواعد پژوهش اطمینان حاصل نمایند

رداخته به فرایند رسیدگی به تخلفات پژوهشی پطوراجمال این قسمت به 
:می شود

، نماراهدانشجو پس از دریافت کاربرگ مجوز دفاع و اخذ تأیید استاد ( الف
فات رسیدگی به تخلرئیس کمیته ی ، به مدیرگروهو کارشناس آموزش 

ر براهنمامبنی پژوهشی دانشکده خود، مراجعه کرده و فرم تأیید استاد 
.رعایت اصول و قواعد پژوهشی را دریافت می کند

یل تحوخود را به دفتر گروه پایان نامه دانشجو لوح فشرده حاوی متن ( ب
همانندجو، سامانه ی به مسئول کارشناس آموزش با ارسال نامه ای داده و 

.در سامانه مذکور می شودپایان نامه خواستار بارگذاری متن 

ول ، گزارش همانندجویی از سوی مسئپایان نامهپس از بارگذاری متن ( پ
شاور، شده تا به اتفاق استادان راهنما و مقرارداده در اختیار دانشجو زیر ربط 

ه بر ، عالوگزارش یادشدهدر . اقدام کنندنسبت به رفع اشکاالت احتمالی 
ایان نامه دسترسی به متن پی نحوه با سایر منابع، پایان نامه میزان مشابهت 

ن به ، نوشته شده و دانشجو می تواند با استفاده از آسامانه ی همانندجودر 
.همانندجو، دسترسی پیدا کندسامانه ی در پایان نامه ثبت شده متن 

در این مرحله اقدام به می تواند در صورت نبود تخلف، استاد راهنما ( ت
پژوهشی، رسیدگی به تخلفاتتا در کمیته ی تکمیل کاربرگ مربوطه نماید 

د وجوتخلف، این امکان ی صورت مشاهده ولی در . مورد بررسی قرار گیرد
ه ی مرتبدارد تا بار دیگر نسبت به انجام اصالحات الزم اقدام شده و برای 

.دهمانندجو، تکرار شوسامانه ی در بارگذاری متن پایان نامه دوم، فرایند 

به برای بارگذاری دوم، می توانپایان نامه برای انجام اصالحات در متن ( ث
:صورت زیر عمل کرد

مشخص همانندجو، با رنگهای مختلف سامانه ی موارد دارای مشابهت در 
وارد استادان خود، نسبت به حذف متواند با راهنمایی دانشجو می . می شود

.مشابه که فاقد ضرورت است، اقدام کند



در مواردی که یک پاراگراف دارای مشابهت بوده ولی حذف تمام آن
آن غیر ضروریبه حذف قسمت های نسیبت توان ممکن نیست، می 

بع نباید به هر ترتیب میزان مشابهت پایان نامه با سایر منا. اقدام کرد
شی آن کمیته ی رسیدگی به تخلفات پژوهتوسط که حد معینی از 

.دانشکده معین کرده بیشتر باشد
زم است با سایر منابع، الپایان نامه کاستن از میزان مشابهت عالوه بر 

توان بدین منظور می. گیردقرار مطالب نیز مورد بازنگری ارجاع دهی 
وی شده، بر رمشخص در انتهای هر جمله یا پاراگراف که با یک رنگ 

شماره
، در این مرحله. آن کلیک کرد تا با منبع آن در سامانه آشنا شد

:رویداد یکی از سه حالت زیر، ممکن است
، فاقدپایان نامهجمله یا پاراگراف موجود در متن اصلی : حالت اول
از سویحالت می توان از منبع معرفی شده در ایین . منبع باشد

ابع، در متن و فهرست منارجاع دهی سامانه استفاده کرده و نسبت به 
.اقدام کرد
دارای منبع پایان نامه مورد نظر در جمله ی پاراگراف یا : حالت دوم

.شده استبوده و به آن ارجاع داده 
حال در این. استفاده از همین منبع استمؤید جستجو در سامانه نیز 

رفی معو منبع استفاده در پایان نامه گفت بین منبع مورد می توان 
از سوی سامانه، انطباق وجود دارد و نیازی به انجام اصالحاتشده 

.نیست
در برخی موارد اگر چه جمله یا پاراگراف موجود در متن: حالت سوم

ی ولی منبع آن با مأخذ معرفدهی است دارای ارجاع پایان نامه اصلی 
ا دانشجو در این حالت می تواند ب. شده از سوی سامانه، مغایرت دارد

ا و قدمت و اعتبار منابع یاد شده، با مشورت استادان راهنمتوجه به 
مورد مأخذ ) منبع مذکور از دو نسبت به انتخاب یکی ، مشاور

اقدام کرده و برای( سامانهاستفاده و یا منبع معرفیشده از سوی 
.بهره گیرد، از آن ارجاع دهی

هشی، پس از طی مراحل یادشده کمیته رسیدگی به تخلفات پژو( ج
نحوه ی میزان مشابهت و قواعد پژوهشی در مورد و اصول رعایت 

ارجاع دهی را مورد بررسی قرار داده و در صورت نداشتن تخلف، آن 
ی، بدیهی است در صورت وجود تخلفات احتمال. کردتائید خواهد را 

.شدآیین نامه مربوطه اقدام َخواهد برابر مقررات مندرج در 

گروه مدیریت و فرهنگی و رسانه 


