
 كتابخانه و مركس اطالع رساني موسسه آموزش عالي اقبال الهوري مشهذ
 

 راهنماي جلوگيري از تكراري بودن موضوع پايان نامه

 

تَجِ تِ اّویت جذیذ ٍ خالقاًِ تَدى هَضَع پایاى ًاهِ ٍ جلَگیزی اس اًجام کار تکزاری ٍ اتالف ٍقت ٍ اًزصی،  تا

السم است کِ تواهی داًشجَیاى قثل اس اًتخاب قطعی هَضَع ٍ تذٍیي پزٍپَسال اس عذم تکزاری تَدى هَضَع 

  .ًاهِ خَد اطویٌاى حاصل کٌٌذپایاى 

در شزایط ایذُ آل السم است ساهاًِ ای یکپارچِ اس پزٍپَسال ّای تصَیة شذُ در کشَر هَجَد تاشذ تا تِ عٌَاى 

هعیار سٌجش تاسگی هَضَع پایاى ًاهِ هَرد استفادُ قزار گیزد. تا تَجِ تِ ایٌکِ در حال حاضز چٌیي پایگاّی در 

 ت کِ ًکات سیز هَرد تَجِ قزار گیزدکشَر ٍجَد ًذارد السم اس

 :لذا در ایي راستا دٍ ًکتِ تسیار حائش اّویت است

 چگًَِ جستجَ کٌین؟ 

 کجا جستجَ کٌین؟ 

 .در ایي هتي کَتاُ تِ طَر هختصز تِ ایي دٍ سَال پاسخ دادُ خَاّذ شذ
 

 چگونه جستجو كنيم؟ 

تٌاتزایي تزای اًتخاب کلیذٍاصُ تِ ًکات سیز تَجِ  اًتخاب کلیذٍاصُ هٌاسة تاثیز هستقین تز ًتایج تاسیاتی دارد

 فزهاییذ

 اس کلیذ ٍاصُ ّای هختلف استفادُ ًواییذ ٍ صزفا تِ یک کلیذ ٍاصُ اکتفاء ًکٌیذ

 در اًتخاب کلیذٍاصُ تٌْا تِ عٌَاى اکتفا ًکٌیذ

 هطزح است( کل عٌَاى پایاى ًاهِ تزای جستجَ هٌاسة ًیست )تَجِ داشتِ تاشیذ کِ تکزاری ًثَدى هَضَع

 تاجایی کِ اهکاى دارد اس کلیذ ٍاصُ کَتاُ ٍ یک کلوِ ای استفادُ کٌیذ

 تزای جستجَ تِ هتزادفْا، ّن خاًَادُ ّا، ّن ریشِ ّا، عالهتْای اختصاری ٍ .... تِ عٌَاى کلیذٍاصُ تَجِ شَد

  

 كجا جستجو كنيم؟

هَضَع پایاى ًاهِ خَد هسیزّای سیز را اهتحاى تا تَجِ تِ هَارد فَق هی تَاًیذ تزای اطویٌاى اس تکزاری ًثَد 

 کٌیذ:

  http://ganj.irandoc.ac.ir  )ًیاس تِ ثثت ًام اٍلیِ دارد( جستجَ در سایت ایزاًذاک

 )سیستن یکپارچِ کتاتخاًِ ّای داًشگاُ آساد اسالهی( جستجَ در سیکا

    http://simorgh.nosa.com  جستجَ در شثکِ جاهع سیوزغ )ًَسا(

  (SID) جستجَ در طزح ّای پضٍّشی جْاد داًشگاّی

 جستجَی هستقین در سایت کتاتخاًِ ّای کشَر

  هشَرت تا اساتیذ هطزح در یک حَسُ هَضَعی
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