
 نامه پایان موضوع بودن تکراری از جلوگیری 

با توجه به اهمیت جدید و خالقانه بودن موضوع پایان نامه و جلوگیری از انجام کار تکراری و اتالف 

تدوین پروپوزال از عدم  وقت و انرژی، الزم است که تمامی دانشجویان قبل از انتخاب قطعی موضوع و

  تکراری بودن موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل کنند.

ه از پروپوزال های تصویب شده در کشور موجود باشد تا در شرایط ایده آل الزم است سامانه ای یکپارچ

چند سال  ازبه اینکه د. با توجه به عنوان معیار سنجش تازگی موضوع پایان نامه مورد استفاده قرار گیر

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران  )ایران داک(  با الزام دانشگاه ها و سازمان های علمی و گذشته 

پژوهشی اقدام به جمع آوری و عرضه ی پروپوزال ها و پایان نامه ها می کند )سامانه ثبت  و سامانه 

 :که نکات زیر مورد توجه قرار گیرد همچنین الزم است  ،پیشینه پژوهش(

 . چگونه جستجو کنیم؟1

 . کجا جستجو کنیم؟2

 در این متن کوتاه به طور مختصر به این دو سوال پاسخ داده خواهد شد.

 . چگونه جستجو کنیم؟1

دارد بنابراین برای در انواع موتورهای جستجو را واژه مناسب تاثیر مستقیم بر نتایج بازیابی  انتخاب کلید

 واژه به نکات زیر توجه فرمایید: انتخاب کلید

 استفاده نمایید و صرفا به یک کلید واژه اکتفاء نکنید.  و هم معنی  از کلید واژه های مختلف 

 ا به عنوان اکتفا نکنید. در انتخاب کلیدواژه تنه 

  کل عنوان پایان نامه برای جستجو مناسب نیست )توجه داشته باشید که تکراری نبودن موضوع

   .مطرح است(

 تاجایی که امکان دارد از کلید واژه کوتاه و یک کلمه ای استفاده کنید.   

 های اختصاری و .... به  ها، هم خانواده ها، هم ریشه ها، عالمت برای جستجو به مترادف

 واژه توجه شود.  عنوان کلید



 . کجا جستجو کنیم؟2

در پایگاه های  موضوع پایان نامه خود نبا توجه به موارد فوق می توانید برای اطمینان از تکراری نبود

 :جستجو نماییدزیر اطالعاتی 

 نیاز به  نه گنجاداک( : سام ایران)اطالعات ایران پژوهشگاه علوم و فناوری  جستجو در سایت(

 j.irandoc.ac.irhttp://ganثبت نام اولیه دارد( 

 وص پایان فیلد مخص ،)سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی جستجو در سیکا

 http://sika.iau.ir/portal/tabid/86/Default.aspx (نامه ها

 )جستجو در شبکه جامع سیمرغ )نوسا http://sika.iau.ir/portal 

 جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی (SID)   

 کشور دانشگاه های جستجوی مستقیم در سایت کتابخانه های 

 مشورت با اساتید مطرح در یک حوزه موضوعی  

 ایگاه اطالعات علمی جهاد جستجو در پایگاه مقاالت کشور )مگیران، نور مگز، سیویلیکا، پ

 ( www.SID.ir  هی دانشگا

 جستجو در کنسرسیوم محتوای ملیwww.icnc.ir 

سبت به درخواست تاییدیه ی د نیموضوع انتخابی خود می تواناطمینان از عدم تکراری بودن صورت  در

پژوهشگاه علوم و فناوری  سایتاز عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه خود از سامانه پیشینه پژوهش 

و با  نمودهنمایید. الزم به ذکر است در این سامانه ابتدا باید ثبت نام  اقدام داک( ایران)اطالعات ایران 

جواب و تا فاصله یک هفته کاری درخواست خود را ثبت  ،هزار تومان به صورت آنالین 15پرداخت مبلغ 

 خود را دریافت نمایید.

اطالع رسانی ، مرکز اسناد وتهیه و تنظیم در کتابخانه  

 و فناوری وهشیژمعاونت پ                                                                                                          

                    رجاءدانشگاه                                                                                                                            
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