
راهنماي جلوگیري از تکراري بودن موضوع پایان نامه

اما چطور می توان . در نگارش پایان نامه یکی از مهمترین مسائل، جدید و بدیع بودن موضوع پایان نامه است
!انتخابی قبال مورد پژوهش قرار نگرفته است؟اطمینان پیدا کرد که موضوع

با توجه به اهمیت جدید و خالقانه بودن موضوع پایان نامه و جلوگیري از انجام کار تکراري و اتالف وقت و 
انتخاب قطعی موضوع و تدوین پروپوزال از عدم تکراري بودن انرژي، الزم است که تمامی دانشجویان قبل از 

.موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل کنند

در شرایط ایده آل الزم است سامانه اي یکپارچه از پروپوزال هاي تصویب شده در کشور موجود باشد تا به 
توجه به اینکه در حال حاضر چنین با. عنوان معیار سنجش تازگی موضوع پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد

پایگاهی در کشور وجود ندارد الزم است که نکات زیر مورد توجه قرار گیرد

:لذا در این راستا دو نکته بسیار حائز اهمیت است

چگونه جستجو کنیم؟
کجا جستجو کنیم؟

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

چگونه جستجو کنیم؟

انتخاب کلیدواژه مناسب تاثیر مستقیم بر نتایج بازیابی دارد بنابراین براي انتخاب کلیدواژه به نکات زیر توجه 
فرمایید

از کلید واژه هاي مختلف استفاده نمایید و صرفا به یک کلید واژه اکتفاء نکنید
در انتخاب کلیدواژه تنها به عنوان اکتفا نکنید
توجه داشته باشید که تکراري نبودن موضوع (ن پایان نامه براي جستجو مناسب نیست کل عنوا

)مطرح است



تاجایی که امکان دارد از کلید واژه کوتاه و یک کلمه اي استفاده کنید
 به عنوان .... براي جستجو به مترادفها، هم خانواده ها، هم ریشه ها، عالمتهاي اختصاري و

کلیدواژه توجه شود

جا جستجو کنیم؟ک

با توجه به موارد فوق می توانید براي اطمینان از تکراري نبود موضوع پایان نامه خود مسیرهاي زیر را امتحان 
:کنید

نیاز به ثبت نام اولیه دارد(جستجو در سایت ایرانداك (
سیستم یکپارچه کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمی(جستجو در سیکا(
 نوسا(جستجو در شبکه جامع سیمرغ(
یجستجو در طرح هاي پژوهشی جهاد دانشگاه(SID)

جستجوي مستقیم در سایت کتابخانه هاي کشور
مشورت با اساتید مطرح در یک حوزه موضوعی

(irandoc)روش جستجو در مورد پایان نامه ها و مقاالت سایت ایران داك

مشهور است، راه سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران، که در میان پژوهشگران به سایت ایران داك
قبل از می بایستدانشجو. اندازي شده است تا راهنماي محققان و دانشجویان عزیز در انتخاب موضوع باشد

پایان نامه با استعالم از سایت ایران داك مطمئن شود که قبال در دانشگاه دیگري این موضوع تصویب پروپوزال 
اما متأسفانه نحوه ي کار با این سایت را بسیاري از دانشجویان نمی دانند و در پروپوزال هاي .کار نشده است

ادامه قصد داریم نحوه استفاده از پایگاه در.خود می نویسند به سایت مراجعه کردیم و موضوع مشابهی پیدا نشد
:داده این سایت را به شما آموزش دهیم



براي ورود به . عکسی که زیر می بینید صفحه اصلی سایت ایران داك است: مراجعه به سایت ایران داك-1
.را کلیک کنید) اینجا(این صفحه 

:انتخاب گزینه هاي پایگاه هاي اطالعاتی و جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی به ترتیب مانند شکل زیر-2

بهتر است از قسمت . طابق شکل زیر می توانید به جستجو در پایگاه اطالعاتی ایران داك بپردازیدم-4
.و بر اساس کلمات کلیدي و ترکیب این کلمات به جستجو بپردازیدجستجوي پیشرفته 



به محض ورود به صفحه جستجوي پایگاه هاي اطالعاتی، سیستم از شما می خواهد که با نام کاربردي خود -3
. وارد شوید



همچنین می . خود آگاه شویددي از تکراري نبودن موضوعحال می توانید با جستجو بر اساس کلمات کلی
در pdfبراي این کار اگر یک عالمت کوچک. دریافت کنیدصفحه اول برخی از پایان نامه ها را20توانید 

.بود آن را کلیک کنیدکنار پایان نامه ها


