
به نام خدا

راهنماي سامانه همانندجو

برايکاربران

همانندجونویسی در نام .1

ستند ه )نشریه و همایش(، پدیدآوران کتاب، اجریان طرح پژوهش ، و... اقاله پدیدآوران ،یاندانشجو ؛ کساان  اانند کاربران همانندجو

اطالعات شخص  در سه گام و تکمیل  با کاربران .(2 و 1های)شکل شود.انجام ا  «ناانویس  شخص حقیق » ا گزینةبنویس  آنها که نام

 با فرستاده و رکارب رایانااة به سازیفعال پیوند نام،ثبت از پسکنند. نویسا  ا  ، در همانندجو نامگذرواژه یک و )ایمیل( رایانااه نوشات  

سازی عالف ةاگر رایانااه کاربر نادرست باشد یا درست وارد نشود، رایاناا .شودا  انجام وی کاربری حساب سازیفعال آن، روی کلیک

 حساب سازیفعال از پس رسد و کاربر نخواهد توانست همانندجو را به کار برد.نویسا  به پایان نم  شاود و نام برای کاربر فرساتاده نم  

 .(3)شکل  خست سااانه وارد آن شوداز باالی برگ ن خود گذرواژة و رایانااه با تواندا  کاربر ،کاربری

نویسیورود به برگ نام. 1شکل 



نویسی شخص حقیقیورود به برگ نام. 1شکل 

ورود به همانندجو .2

، نخست رایانااه )ایمیل( و سپس گذرواژة خود «ورود»، با کلیک روی گزینة tik.irandoc.ac.irبرای ورود به ساااانه در نشاان     کاربر

 (.4و  3کند )شکل را وارد ا 

. ورود به همانندجو3شکل



رایانامه و گذرواژه . ورود4 شکل

داشبورد دیدن .3

تواند پروفایل ا  کاربردر همی  برگ،  .(5)شکل  است «های گذشتهدرخواست» و «درخواست تازه» هایگزینه دارایکاربران  داشبورد

 ویرایش کند.« ویرایش پروفایل»خود را نیز با کلیک روی 

 داشبورد کاربر. 5 شکل



در داشبورد درخواست تازه .4

درخواست »برگ . در (6)شکل  کندکلیک ها از گزینه در یک  «درخواست تازه»باید روی آیکون کاربر ، درخواست همانندجوی  برای

کند که  بنویساادبرای ات  خود   (. در گام بعد باید عنوان7)شااکل کند  انتخارت و نوع ات  را نوع درخواساا باید نخساات بررکا، «تازه

در  (Ctrl+V) آن را و کپ  (Ctrl+C)آن را با و انتخاب  (Ctrl+A)( با Word) خود را از فایل اصل  نوشتة بازیاب  آن آسان شود. سپس

که کارکتری  ة پنجشاناس و اساتاد راهنما   وارد کردن رایانااة پس از و در گام بعد. (8)شاکل   کندپیسات   «همانندجوی ات  برای »کادر 

و  دهدا  نمایش را همانندجوی  هزینةسااانه پس از تأیید،  تأیید را کلیک کند.دکمة ؛ به هر عضاو داده اسات   ترپیشاوساساه    ةنمایند

ای  پرداخت در سااااانه به شااکل آنالی  و با اتصااال خودکار به سااااانة پرداخت  .شااودا هدایت  «تایید پرداخت» ةکاربر آزاد به صاا  

ی  نوشاااتة تواند برای پیگیری نتیجة همانندجوآایز هزینه ا پس از پرداخت اوفقیت کاربرشاااود. بانک  و تکمیل فرایند خرید انجام ا 

 .نگاه کند« های گذشتهدرخواست»بارگذاری شده به انوی 

های کاربران در داشبورد. درخواست6 شکل

انتخاب نوع درخواست و متن برای درخواست تازه. 7 شکل



تعیین عنوان متن و بارگذاری آن برای درخواست تازه. 8 شکل

در داشبورد های گذشتهدرخواست .5

پس با کند و ساا کلیک «های گذشااتهدرخواساات» روی آیکوند توانری شاادة خود ا همانندجوی  ات  بارگذا ةنتیج برای دیدن کاربر

«دیدن نتیجه»بی ، برگ با کلیک روی ذره .(9آن را ببیند )شاااکل همانندجوی   نتیجة روی هر عنوان،روبه بی کلیک روی آیکون ذره

شته توان نوای  برگ ا (. باالی ای  برگ، اطالعات  دربارة نوشتة بارگذاری شده و درصد همانندی آن است. در ایان 11 )شکل آیدا 

توان به نشاااان  اند و با کلیک روی هر یک از آنها ا های گوناگون آادههاای هماانند آن با ادارد دیگر، به رن   را دیاد کاه بخش  

  اینترنت  آن ادارد رفت. در پایی  برگ نیز اجموع درصد همانندی با هر یک از ادارد و پیوند به آن ادارد آاده است.

انتخاب نوشته برای دیدن نتیجة همانندجویی. 9 شکل



برگ دیدن نتیجة همانندجویی یک  مدرک .11 شکل



شناسایی شایستگی¬ھای پایه آموزگاران به منظور تحقق ساحت¬ھای 
تعلیم و تربیت(مندرج در سند تحول بنیادین نطام تعلیم و تربیت ایران) و 
چگونگی توجه به این شایستگی¬ھا در برنامه درسی آموزش ابتدایی 

دانشگاه فرھنگیان 

به  نام خدا

گزارش همانندجویی

با سالم و احترام

نوشتار بارگذاري شده در سامانه همانندجو در تاریخ                              با نام:

 به درخواست خانم / آقاي
4433699896 با شمارة ملی / گذرنامه

چهل و سه43 همانندي با منابع دیگر در پایگاه هاي ایرانداك است. داراي )(
   براي  دیـدن همـاننـدي هـاي متن  بــارگـذاري شــده  با  منـــابع دیگر(اگر داشتــــه باشـــد)  می توانیــد  بــه  نشــــانی

https://tik.irandoc.ac.ir/Assignment/Hamanandjooبروید و شناسۀ 
  را وارد کنید. فایل تمام متن نوشتار بارگذاري شده و همانندي هاي آن با منابع دیگر (اگر داشته باشد) نیز در کارپوشـــــه

شما در سامانه همانندجو در دسترس است. آن را تایید کنید.
براي دریافت اطالعات  بیشتر با رایانامۀ info@tik.irandoc.ac.ir، تلفن شمارة 66954811 (021) در روزهاي کـــــاري  از
ساعت  8 تا 16، و تلفن شمارة 09902794460 در  روزهاي کاري  از  ساعت 16 تا 18 و  در روزهاي پنـج شنبه  از ساعت
ساعت  8 تا 18   تماس  بگـیرید.  ایـــرانداك  خدمت  به کاربران را افتخــار مــی داند و از اینکـــه سامانۀ همانندجو را بـه 

کـار می برید، از شما سپاسگزار است.

eeb3ac86-2633-483e-b4b2-c599b1d1d31a

فرهاد شیرانی

راهبر سامانۀ همانندجو

بر پایه قانون پیشگیري و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شوراي اسالمی)
و آیین نامه شماره 195929/و تاریخ 6 آذر 1395 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري

1398/6/10

آغاز نیم قرنِ دوم خدمات ارزشمند ایرانداك به علم،  فناوري، و نوآوري گرامی باد (1347- 1398)

فاطمه السادات موسوي ندوشن

درصد

1398/6/10
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