
 انم خدا هب 

 گذاراستیدوم کار  خود، همچنان جوان و کوشا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و س قرن  میدر ن رانداکیا

1347-1399 

 

    یو فناور ،یپژوهش ،یآموزش عال یهاها و مؤسسهها، پژوهشگاهدانشگاه یگرام سانیرئ

 1399 -1398 در سال تحصیلیها ها، و پیشنهادهها، رسالهنامهپایان ییهمانندجو و برگزیده در ثبت هایدانشگاهموضوع: 

 

 با سالم و احترام 

 1396مرداد  31مصوب )پایة قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی  استحضار دارید، برگونه که همان

باید  کشور عالی، پژوهشی، و فناوریهای آموزش مؤسسهها، و ها، پژوهشگاههمة دانشگاه (مجلس شورای اسالمی

تحصیالت تکمیلی  آموختگانو دانش دانشجویان )پارساهای( هایها و رسالهنامهپایانو  ها(ها )پروپوزالمتن پیشنهادهمتما

همانندجویی و  های پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(بندی هستند، در سامانهخود را که بدون طبقه

 ة روزافزون  انپشتوبا  TIK.IRANDOC.AC.IRرا در نشانی « همانندجو»ایرانداک سامانة برای انجام این قانون،  ثبت کنند.

های کشور ها و پژوهشگاهدر دسترس همة دانشگاه هزار مقاله 244هزار پیشنهاده، و  88پارسا، هزار  340بیش از متن تمام

 در آن عضو هستند. هزار دانشجو  160و بیش از هزار استاد  40بیش از گذارده است که اکنون 

های نخست تا سوم همانندجویی رتبه مدرس تیتربدانشگاه و ، شیرازدانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد، در این میان؛ 

 دانشگاه 10همانندجویی را برای  هایدرخواست شمار زیرجدول  اند.به دست آورده 1399-1398 تحصیلی سالرا در 

 دهد.نخست نشان می

 1399 -1398 تحصیلی سال در درخواست همانندجوییدارای بیشترین  هایدانشگاه

 دانشگاه رتبه

شمار 

های درخواست

 همانندجویی

 7.096 فردوسی مشهد 1

 4.607 شیراز 2

 4.160 تربیت مدرس 3

 3.351 محقق اردبیلی 4

 3.011 عالمه طباطبائی 5

 دانشگاه رتبه

شمار 

های درخواست

 همانندجویی

 2.634 سمنان 6

 2.590 اصفهان 7

 2.586 کردستان 8

 2.458 تهران 9

 2.411 پیام نور . مرکز تهران غرب . تحصیالت تکمیلی 10
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های حقوق اسالمی، فصلنامة پژوهش در نظام مبانی ، نشریة فقه وهمانندجو عضو سامانة علمی هایدر میان نشریه

 یمهندس یمل ةکنگرهای نخست تا سوم همانندجویی و رتبه ؛شناختیهای کاربردی روانآموزشی، و نشریة پژوهش

 را در سال ، باالترین رتبة همانندجوییهمانندجو های عضو سامانةهمایش میاندر  نیز سهند یدانشگاه صنعت عمران 

 اند.به دست آورده 1399-1398 تحصیلی

اندازی راه SABT.IRANDOC.AC.IRرا در نشانی « نامه، رساله، و پیشنهادهسامانة ملی ثبت پایان»ایرانداک افزون بر این، 

و  هزار پارسا 56نزدیک به  و مؤسسه با آن همکاری داشته 436روی هم  1399 -1398 تحصیلی سال درکرده است که 

 اند. ثبت کرده آندر  راهزار پیشنهاده  40 بیش از

پذیرای ثبت  1397ها از آبان ها، و رسالهنامهها، پایانبا همکاری سازمان امور دانشجویان؛ سامانة ملی ثبت پیشنهاده

ز شد. این مدارک پس ا نیز کشور از بیرون ایرانی آموختگانهای دانشها و رسالهنامهنسخة الکترونیکی پایان برخط

. جدول اندپارسا در این سامانه ثبت شده 529 سال تحصیلی گذشته،شوند. در ثبت می کنترل ایرانداک و تأیید سازمان،

 دهد.کشور نخست نشان می 10 برایزیر شمار ثبت پارسای بیرون از کشور را 

 1399 -1398 تحصیلی سال در کشور از بیرون پارسای ثبت شمار

 شمار کشور رتبه

 79 مالزی 1

 64 ایتالیا 2

 48 کانادا 3

 44 استرالیا 4

 38 آمریکا 5

 34 هندوستان 6

 32 آلمان 7

 27 انگلیس 8

 19 چین 9

 19 سوئد 10

نشان  عملکرددانشگاه با بیشترین  پنجآمایش آموزش عالی، برای  منطقةرا در هر  پارسا آمار ثبتنیز زیر  هایجدول

 د.ندهمی
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 1399 -1398 تحصیلی سال دردارای بیشترین ثبت پارسا  هایدانشگاه

 منطقة

 آمایش
 دانشگاه رتبه

ثبت  شمار

 پارسا

1 

 1.895 شهید بهشتی 1

 1.310 عالمه طباطبائی  2

 1.302 تربیت مدرس 3

 1.219 پیام نور استان تهران 4

 1.123 ایرانعلم و صنعت  5

2 

 962 واحد بندر انزلیآزاد اسالمی .  1

 760 گیالن 2

 530 مازندران 3

 402 روزبهان 4

 278 صنعتی نوشیروانی بابل 5

3 

 1.517 تبریز 1

 699 ارومیه 2

 582 واحد اردبیل . آزاد اسالمی 3

 579 محقق اردبیلی 4

 527 زنجان 5

4 

 723 جامعه المصطفی العالمیه  1

 539 المللی امام خمینیبین 2

 529 قم 3

 500 ادیان و مذاهب 4

 204 دانش البرز 5

5 

 633 رازی  1

 456 کردستان  2

 342 لرستان 3

 229 ایالم 4

 163 باختر ایالم 5

 منطقة

 آمایش
 دانشگاه رتبه

ثبت  شمار

 پارسا

6 

 814 یزد 1

 567 صنعتی اصفهان 2

 460 کاشان 3

 384 علم و هنر یزد 4

 351 شهرکرد 5

7 

 564 واحد مرودشت . آزاد اسالمی 1

 526 شیراز 2

 310 واحد گچساران . آزاد اسالمی 3

 224 صنعتی شیراز 4

 167 خلیج فارس 5

8 

 580 سیستان و بلوچستان 1

 572 شهید باهنر کرمان 2

 336 واحد بندرعباس . آزاد اسالمی 3

 235 پیام نور استان هرمزگان 4

 224 زابل 5

9 

 1.599 فردوسی مشهد 1

 741 سمنان 2

 594 واحد شاهرود . آزاد اسالمی 3

 490 صنعتی شاهرود 4

 423 بیرجند 5

10 

 638 شهید چمران اهواز 1

 132 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی 2

 106 پیام نور استان خوزستان 3

 62 صنعتی جندی شاپور دزفول 4

 47 خرمشهر دریایی فنون و علوم 5
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 1399 -1398 تحصیلی سال دربیشترین ثبت پیشنهاده  دارای هایدانشگاه

 منطقة

 آمایش
 دانشگاه رتبه

ثبت  شمار

 پیشنهاده

1 

 2.590 بهشتی شهید 1

 1.613  مدرس تربیت 2

 446 هنر تهران 3

 373 خوارزمی 4

 316 خاتم 5

2 

 730 مازندران 1

 374 بابل نوشیروانی صنعتی 2

 352 روزبهان 3

 330 راهبرد شمال 4

 184  ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم 5

3 

 6.982 محقق اردبیلی 1

 1127 تبریز 2

 625 ارومیه 3

 526 زنجان 4

 518 تکمیلی علوم پایه زنجان تحصیالت 5

4 

 389 اراک 1

 384 قم 2

 274 قرآن و حدیث 3

 219 پیام نور استان همدان 4

 200 دانش البرز 5

5 

 622 رازی  1

 252 ایالم 2

 250 کردستان 3

 210 آیت اهلل العظمی بروجردی 4

 140 ایالم باختر 5

 منطقة

 آمایش
 دانشگاه رتبه

ثبت  شمار

 پیشنهاده

6 

 912 یزد 1

 533 کاشان 2

 445 هنر یزدعلم و  3

 185 اردکان 4

 113 امام جواد )ع( 5

7 

 171 صنعتی شیراز 1

 138 خلیج فارس 2

 133 یاسوج 3

 105 زند شیراز 4

 91 خرد بوشهر 5

8 

 668 تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 1

 404 رفسنجان (عج) ولی عصر 2

 110 بعثت کرمان 3

 86 استان هرمزگان . پیام نور 4

 76 عالمه جعفری 5

9 

 367 المللی امام رضا )ع(بین 1

 296 حکیم سبزواری 2

 232 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 3

 188 اشراق 4

 147 خاوران 5

10 

 98 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی 1

 74 صنعت نفت 2

 54 صنعتی جندی شاپور دزفول 3

 50 علوم و فنون دریایی خرمشهر 4

 32 جهاد دانشگاهی خوزستان 5

داشت حقوق پدیدآوران ساز پیشرفت بیشتر در گسترش علم و پاس، زمینهایرانداککوچک  خدمتامید آنکه این 

 .مفرمایید، سپاسگزارپیشاپیش از توجهی که میباشد و با پشتیبانی آن مقام گرامی، بهبودی روزافزون یابد. 

 یاری از اوست

 سیروس علیدوستی

 
هرئیس پژوهشگا
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