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 پارسا یا پیشنهاده سنجی اصالت در کلی قواعد و رئوس
 دانشجو وسطت اولیه اصول رعایت در تسهیل نامه(و )پایان پارسا و پیشنهاده سنجی اصالت روند بر حاکم اصول مهمترین سازی شفاف راستای در
  گردد: می اعالم زیر شرح به گرفت خواهد قرار معاونت این نظر مد که نکاتی مهمترین رئوس سنجی، اصالت جهت فایل ارسال هنگام در

 به ارسالی فایل با آن، متن به متن دقيقا دارد %03زير گواهي كه همانندجو سامانه در شده بارگذاری نامه( )پایان پارسا و پیشنهاده .1

 شود. می داده مطابقت بعد( به 79 سال دانشجویان )برای صدرا سامانه در شده بارگذاری پیشنهاده یا و آموزشی گروه

 روشب یا و باشند شده تهیه دانشجو توسط یا آنکه بشرط شوند مستثنی 1 بند از مشابه موارد سایر و فرمولها ،گرافها جداول، اشکال، تبصره:

  باشند. شده دهی ارجاع مرسوم

 ندجوهمان سامانه در شده بارگذاری فایل با که ،ادبي هاي آرايه از استفاده یا و سازي معادل ،كلمات تشابه تغييردر هرگونه .2

 راهنما استاد به ارسالی فایل با دقیقاً همانندجو سامانه در شده بارگذاری )فایل شود می سنجی اصالت تایید عدم موجب باشد داشته مغایرت
 باشد(. یکسان آموزشی، گروه و

 بین قتطاب عدم ولی کند، می بارگذاری ایرانداک سامانه در را پارسا متن کل بایست می جویی همانند هنگام به دانشجو اگرچه :1 تبصره

 .شود گرفته نادیده تواند می سپاسگزاری صفحه تقدیم، صفحه اثر، مالکیت صفحه عنوان، صفحه مانند بخشهای در متن دو

 دکن رسالا تکمیلی تحصیالت برای است شده جویی همانند که را متنی همان عینا دانشجو که است این بر فرض پیش چه اگر :2 تبصره

 .است پوشی چشم قابل (پارسا و پیشنهاده از اعم) ارسالی ومتن شده همانندجویی متن بین تفاوت %5 حداکثر تا ولی

 نامه،پايان متن فارسي، يچكيده مطالب، فهرست عنوان، شامل نامهپايان كل فايل است الزم سنجیاصالت انجام برای .3

 .شود داده تحویل docx پسوند با Word فایل قالب در انگليسي عنوان و چكيده منابع، فهرست

 از لذا شود. خارج سنجی اصالت فرآیند از ارسالی سند شود می باعث PNG و JPEG از اعم های بفرمت تصویر بصورت متن درج تبصره:

 هب اولجد ،دهید می قرار جدول که مواردی در باشد. شده تایپ پایان مختلف های قسمت در مندرج متن شود می تقاضا عزیز دانشجویان
  اشند.ب شده تایپ مصوب فرمت

 حترمم استاد به شده ارائه نامه( )پایان پارسا عنوان با مطابق دقیقاً  ،همانندجويي گزارش به توجه با نامه( )پایان پارسا عنوان .4

 خالقيت ارتقاع رويكرد با ... طراحي  :  همانندجو سامانه در شده بارگذاری عنوان مثال طور )به باشد آموزشي گروه و راهنما

 آورينو توسعه در  خالقيت ارتقاع رويكرد با ... طراحي : راهنما استاد و آموزشی گروه به شده ارائه فایل ولی بوده   2 درشهر...

 است. شده سنجی اصالت تایید عدم باعث امر این و  ... درشهر فناوري و

 همواره بخش این البته است. كاري روز 5 سنجی اصالت بخش برای ارسال زمان از پارسا سنجي اصالت براي متداول زمان مدت .5

  نماید. اقدام دریافت ترتیب به ارسالی فایلهای رسیدگی به نسبت ممکن زمان حداقل در تا کند می تالش

 بخش این البته است. كاري روز 2 سنجی اصالت بخش برای ارسال زمان از پيشنهاده سنجي اصالت براي متداول زمان مدت .6

  نماید. اقدام ارسالی فایلهای رسیدگی به نسبت ممکن زمان حداقل در تا کند می تالش همواره

 پايان


