
  "همانندجو"به سامانه  /رسالهل پایان نامهشیوة ارسا

 )ایرانداک(پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 مقدمه
در پاسخ به خواست جامعه علمی کشور برای بهبود اخالق علمی و حمايت از مالكيت فكری و معنوی و « همانندجو»سامانه 

ها و ديگر مدارک ها و رسالهنامهاندازی شده است. همانندجويی در نوشتار پايانراههای علمی گيری از بدرفتاریچنين پيشهم

سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطالعات داشت حقوق پديدآوران و گسترش علم و فناوری و زمينهعلمی، گامی در کمک به نگه

، کاربرد 1396مرداد  31مصوب  "لب در تهيه آثار علمیپيشگيری و مقابله با تق" است. مجلس شورای اسالمی در تبصره نه قانون

های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و ها، و مؤسسهها، پژوهشگاههای علميه و همچنين دانشگاهاين سامانه را در حوزه

ها، ربرد همانندجو در دانشگاه، کا6/9/139٥/و تاريخ 19٥9٢9نامه شماره آيينتر نيز بر پايه غيردولتی کشور الزام کرده است. پيش

های آموزش عالی، پژوهشی، يا فناوری دولتی و غيردولتی زير نظر وزارت علوم، تحقيقات، و فناوری الزامی ها، يا مؤسسهپژوهشگاه

 1.شده بود

)از  34به همراه فرم شمارهدانشجويان موظفند فايل تمام متن پايان نامه يا رساله خود را در اين سامانه وارد و نتيجه همانندجويی را 

  سايت دانشگاه( در پيشخوان دفاع بارگذاری نمايند.
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 به نام خدا

 

 جوهمانندراهنمای 

 (مؤسسه اعضایبرای )

 همانندجونویسی در  نام .1

 مؤسسهه  ة. نماینددهد نویسی آنها را نمایندة هر مؤسسه انجام می مدیران دانشگاه، پژوهشگاه، و... هستند که نامو  ؛ استادانمؤسسه یاعضا

، نام کاربری ای دارای رایانامه ،سامانهپس س. کند را وارد می مؤسسة خودی اعضا در همانندجو، رایانامة )ایمیل( حساب کاربری خود در

)دانشهجو،   کهاربر یه    رود کهه  هنگهامی بهه کهار مهی     در هماننهدجو  شناسة عضو. (1فرستد )شکل  هر عضو می برای شناسهو  ،گذرواژه

)ماننهد اسهتاد    کهه بها وی همکهاری دارد    مؤسسهه  ازی عضهو  رایانامهة و  شناسه کند. در اینجا ای را همانندجویی می نوشتهو...(  ،پژوهشگر

 پروفایهل بهه   بدین سان، گزارش همانندجویی کاربر )دانشجو، پژوهشگر، و...( .شود می دادهکاربر  بهدانشجو(  یا رسالة نامه راهنمای پایان

  شود. انتخاب شده فرستاده می خود و عضو

 
 . رایانامة عضویت1شکل 

 همانندجوورود به  .2

 ةگذرواژ سپس )ایمیل( و رایانامهنخست ، «ورود»ة گزینروی با کلی   ،tik.irandoc.ac.ir به سامانه در نشانی ورود برای مؤسسهعضو 

 .(3و  2کند )شکل  میرا وارد خود 
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 . ورود به همانندجو1شکل 

 

 

 
 . ورود به همانندجو3 شکل

 

 کاربریتکمیل اطالعات حساب  .3

 بها  تواند ، مینیاز به ویرایش اطالعات باشد( و اگر 4تواند گذرواژة خود را تغییر دهد )شکل  پس از ورود به همانندجو، عضو مؤسسه می

 این گزینه بیشتر توضیح داده خواهد شد. .اطالعات خود را ویرایش کند «ویرایش پروفایل» گزینة
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 تغییر گذرواژه .4 شکل

 داشبورد دیدن .4

کنهار شناسهه،    آیکهون  رویبا کلیه    .است«های گذشته درخواست» ،«درخواست تازه»، «های کاربران درخواست» دارای داشبورد اعضا

« ویهرایش پروفایهل  »توانهد پروفایهل خهود را نیهز بها کلیه  روی        در همین برگ، عضو می .(5شود )شکل  میبازیابی  نیز هر عضو شناسة

 ویرایش کند.

 بازیابی شناسة عضو. 5 شکل

 ای گذرواژة تازه

.تعریف کنید  
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 در داشبورد های کاربران درخواست .5

دیهده   ، پژوهشهگران، و...( دانشهجویان ) یدر داشبورد عضهو مؤسسهه، نهام همهة کهاربران     « های کاربران درخواست»آیکون با کلی  روی 

ههای   نوشهته بهرای بررسهی    «دریافهت فایهل ایهلی   »دارای  آیکهون ایهن   انهد.  بهه کهار بهرده   هماننهدجویی   بهرای را عضو  که شناسة شود می

همانندجویی برای و درید هماننهدی گهزارش شهدة سهامانه     « دیدن نتیجه»و همچنین  همانندجویی شدة کاربر )دانشجو، پژوهشگر، و...(

 .است

 
 های کاربران در داشبورد درخواست .6 شکل

 

 در داشبورد درخواست تازه .6

، عضهو  «درخواسهت تهازه  »بهرگ  . در کنهد کلیه   « درخواسهت تهازه  »روی آیکون تواند  درخواست همانندجویی می برای مؤسسهعضو 

(. در گام بعد باید ی  عنوان برای متن خود تعیین کند کهه  7نوع درخواست و نوع متن ارسالی را تعیین کند )شکل  باید نخست مؤسسه

 آن را و کپهی  (Ctrl+C)آن را بها   و سهپس  کنهد انتخاب  (Ctrl+A)( با Word) خود را از فایل ایلی نوشتة بازیابی آن آسان شود. سپس

(Ctrl+V)  تهوان  هزینهه را مهی  هزینه را نیز روشن کنهد.  پرداخت  شیوةباید  سپس. (8)شکل  کندپیست  «یمتن برای همانندجوی»در کادر 

 اگهر . دههد  مهی خریهداری و بهه اعضها     مؤسسهه . حساب اعتباری، اعتباری است کهه  پرداخت کردحساب اعتباری  از )شخصی( یا مستقیم

پردازد. این پرداخت  رسیده باشد، هزینة همانندجویی را عضو می به پایاناعتبار آن برای اعضای خود اعتباری خریداری نکرده یا  مؤسسه

پهس از   مؤسسهه عضهو   شهود.  در سامانه به شکل آنالین و با اتصال خودکار به سامانة پرداخت بهانکی و تکمیهل فراینهد خریهد انجهام مهی      

  .نگاه کند« های گذشته درخواست»به منوی  نوشتة بارگذاری شده همانندجویی برای پیگیری نتیجةتواند  میهزینه آمیز  پرداخت موفقیت
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انتخاب نوع درخواست و متن برای درخواست تازه. 7 شکل

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

در داشبورد های گذشته درخواست .7

کنهد و   کلیه   «ههای گذشهته   درخواسهت » روی آیکهون د توانه  ری شدة خود میهمانندجویی متن بارگذا ةنتیج برای دیدن مؤسسهعضو 

دیهدن  »بین، بهرگ   با کلی  روی ذره .(9آن را ببیند )شکل همانندجویی  نتیجة روی هر عنوان، روبه بین کلی  روی آیکون ذرهسپس با 

ایهن بهرگ   (. باالی این برگ، اطالعاتی دربارة نوشهتة بارگهذاری شهده و دریهد هماننهدی آن اسهت. در میهان        10 )شکل آید می «نتیجه

توان  اند و با کلی  روی هر ی  از آنها می های گوناگون آمده های همانند آن با مدارک دیگر، به رنگ توان نوشته را دید که بخش می

  به نشانی اینترنتی آن مدارک رفت. در پایین برگ نیز مجموع درید همانندی با هر ی  از مدارک و پیوند به آن مدارک آمده است.



شکل 9., وارد کردن مشخصات دانشجو و سپس گزینھ "گام بعد"



شکل 01. انتخابنام دانشگاه یزد بعنوان "نوع پرداخت" و سپس گزینھ "ذخیره"
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شکل11. انتخاب نوشته براي دیدن نتیجۀ همانندجویی

شکل 12. برگ دیدن نتیجۀ همانندجویی یک  مدرك



حال میتوانید گزارش همانندجویی را بصورت عکس ذخیره و  در پیشخوان دفاع سامانه گلستان بارگذاري کنید. 

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد



شکل13.نمونه گزارش همانندجویى




