
 اين فايل شامل دو بخش است : 

 راهنماي ثبت درخواست دفاع از پايان نامه/رساله- 1

 پاياننامه/رساله در سامانه همانندجو/ شنهاديیدستورالعمل بارگذاري طرح پ- 2

 ثبت درخواست  دفاع از پايان نامه/رساله-1

 "از طريق سامانه جامع آموزش و ازمنوي پيشخوان خدمت اقدام کنيد.  ثبت درخواست دفاع از پايان نامه/رساله جهت ثبت "

 

 ثبت درخواست دفاع-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 تکميل اطالعات -2شکل 

 

 

 تکميل اطالعات و بارگزاري فايلهاي پايان نامه/رساله-2شکل 

 

 

 تکمیل اطالعات -2شکل 

 

 

 

 

 تمامي اطالعات را به دقت وارد نماييد.

 نامه/رساله را بارگزاري نماييد.فايلهاي صحيح پايان 

ارسال خواهد شد  جهت همانندجويياين اطالعات و فايلها 

بنابراين اطالعات کامل و صحيح و فايلهاي درست را بارگزاري 

 نماييد .

با کليک بر روي دکمه تاييد و ارسال ،اطالعات 

 بصورت سيستمي براي همانندجويي ارسال مي گردد.



 

  ارسال جهت همانندجوی  -3شکل 

 

 از سامانه همانندجو بمانيد . درصد  در مرحله بعد بايد منتظر اعالم

 

 

 

 بارگذاري مدارک و ارسال به کارشناس جهت تاييد-4شکل 

ن *توجه داشته باشید پاسخگوی  سامانه همانندجو  این مرحله شاید  د.   ساعت 48دقیقه تا  20بی   زمان ببر

 

 

 

 

 

 همانندجوی  مشاهده درصد -5شکل 

 

در  ی  همانندجو یبرا نامه انیرساله/پا یدستورالعمل بارگذار عدم رعایت به معنای   همانندجوی   %199مشاهده  توجه :  

بر دکمه .در این حالت درخواست را با کلیک مشاهده نمایید  اینجا  است . این دستورالعملها  را  یم توانید   دفاع ندیفرا

به مرحله اول ارسال کنید و پس از رعایت این دستور العملها یم توانید مجددا فایل اصالح شده را    "برگشت جهت اصالح "

 بارگذاری کرده و جهت همانندجوی  ارسال نمایید. 

دریافت کردید با سامانه همانندجو تماس  %199**در صوریی با رعایت کامل استانداردهای اعالم شده ، مجددا خطای 

ید :   بگب 

  همانندجو شماره ت
 215-214داخل   66494980لفن پشتيباین

  info@tik.irandoc.ac.irايميل ارتباط با همانندجو:  

 

مجددا به  به  سامانه ایرانداک  در ادامه گردش کار،پس از برگزاري جلسه دفاع  ،درخواست جهت ارسال پايان نامه نهای   

 پيشخوان شما ارسال یم  گردد. 

درصورت بررسي و اعالم نتيجه از طرف همانندجو با 
نظر درخواست  به مرحله کليک بر روي دکمه اعالم 

 .مشاهده نتيجه ارسال مي شود

پس از مشاهده درصد همانندجويي،جهت ادامه گردش ،تاييد و ارسال را 

 کليک نماييد. 

و نياز است   درصد همانندجويي مورد قبول نيست**درصورتي که 
مجددا فايل  اصالح شده را بارگذاري و  همانندجويي انجام دهيد، از 

ول  "برگشت جهت اصالح"دکمه  استفاده نماييد  تا درخواست مرحله ا

منتقل شده و  بارگذاري  فايل  و سپس ارسال براي  همانندجويي را 

 مجددا انجام دهيد .

 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3951/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3951/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3951/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فايلهاي پايان نامه بارگذاري -3شکل 

 اصالح اطالعات و بارگذاری فایل نهای   رساله/پایان نامه  جهت ثبت در ایرانداک -6شکل 

تاييد اطالعات و فايل پايان  نامه تاييد شده درخواست مجددا به پيشخوان شما ارسال یم  گردد تا با کليک بر روي دکمه بعد از 

 اک ارسال نماييد. تاييد و ارسال ،فايل و اطالعات پايان نامه/رساله خود را به ايراند

 

 

 ارسال به  ایرانداک -7شکل 

 پس از ارسال ،بايد تاييد ثبت اطالعات در ايرانداک  اعالم شود اين مرحله شايد چند روز طول بکشد. 

 

 

 

 منتظر تاييديه ثبت اطالعات پايان نامه  -8شکل

رساله در ايرانداک درخواست جهت ثبت  نمره و.. به کارشناس دانشکده ارجاع داده / بعد از ارسال و ثبت اطالعات پايان نامه 
 یم  شود. 

 بعد از ارسال درخواست دفاع  ميتوانيد از طريق آيکون گردش کار از روند گردش کار دفاع خود مطلع شويد. 

 

 اطالع از گردش کار-9شکل 

تاييديه ثبت اطالعات در ارسال درخواست اخذ 

ايرانداک :اين مرحله شايد چند روز طول بکشد 

در صورت مشاهده پيغام دردست بررسي لطفا 

در روزهاي بعد مجددا دکمه ارسال و تاييد را 

 کليک نماييد.

 تمامي اطالعات را به دقت وارد نماييد.

با آخرين  صحيح پايان نامه/رساله فايلهاي

 را بارگزاري نماييد. اصالحات 
 در در سامانه ايرانداک اين اطالعات و فايلها 

ارسال خواهد شد بنابراين اطالعات کامل و 

 صحيح و فايلهاي درست را بارگزاري نماييد .

پس اصالح و بارگزاري آخرين فايل پايان نامه 
درخواست براي استاد راهنماجهت تاييد ارسال 

 مي گردد. 

با تاييد و ارسال درخواست خود را جهت ثبت 

 پايان نامه /رساله به ايرانداک ارسال نماييد. 



 

 و دفاع بیتصو  ندیدر فرا ی  همانندجو ینامه برا انیرساله/پا یدستورالعمل بارگذار -2

 باشد.  docx لی. فرمت فا1

ن اصل2  / رساله( داخل تکست باکس نوشته نشده باشد.  نامهانی/ پا یشنهادی)طرح پ . میی

 199عدد  ا یوجود ندارد"  ی  همانندجو نگارش، امکان صدور گوایه یاستانداردها تیعدم رعا لی"به دل غامیپ کهی. در صورت3

 است که:  معنن  نیبه ا دیرا مشاهده کرد

ن بارگذار 3-1 ها ی. در میی  هوم وجود داردنامشخص و نامف یشده کاراکبی

 تبدانجام شده گر یکدیحروف به  لی. تبد3-2
ً
 ص به ض( لیاست )مثال

ن  شیب ی  تکرار  یها . وجود جمالت و پاراگراف3-3  از حد در میی

 نامتعارف کلمات  یجداساز  ا ی. چسباندن و 3-4

ن  معنا . استفاده از حروف یر 3-5  در میی

 عب متعارفب  غ ی  . جابه جا3-6
ً
 شود( لیدر جمله تبد شیاز حد به حد از ب شیارت بکلمات در جمله )مثال

 استفاده ز  از عالئم نگارش   جا . استفاده نادرست و یر 3-7
ً
 فاصله و …( مینقطه، فاصله، ن رگول، یاز و  ادی)مثال

 کلمات لی. تبد3-8

 امالی   ی. خطاها3-9

 آن ر ی. و نظا3-10

ن ب ، یکار  یدر روزها ی  همانندجو جهی. نت4  باشد.  ساعت در کارتابل قابل مشاهده یم 48و حداکبر  قهیدق 20حداقل  ی 

 


