به نام خدا

راهنمای همانندجو
(برای اعضای مؤسسه)

 .1نامنویسی در همانندجو

اعضای مؤسسه؛ استادان و مدیران دانشگاه ،پژوهشگاه ،و ...هستند که نام نویسی آنها را نمایندة هر مؤسسه انجام میدهد .نمایندة مؤسسهه
در حساب کاربری خود در همانندجو ،رایانامة (ایمیل) اعضای مؤسسة خود را وارد میکند .سپس سامانه ،رایانامهای دارای نام کاربری،
گذرواژه ،و شناسه برای هر عضو میفرستد (شکل  .)1شناسة عضو در هماننهدجو هنگهامی بهه کهار مهیرود کهه یه

کهاربر (دانشهجو،

پژوهشگر ،و )...نوشتهای را همانندجویی میکند .در اینجا شناسه و رایانامهة عضهوی از مؤسسهه کهه بها وی همکهاری دارد (ماننهد اسهتاد
راهنمای پایاننامه یا رسالة دانشجو) به کاربر داده میشود .بدین سان ،گزارش همانندجویی کاربر (دانشجو ،پژوهشگر ،و )...بهه پروفایهل
خود و عضو انتخاب شده فرستاده میشود.

شکل  .1رایانامة عضویت

 .2ورود به همانندجو

عضو مؤسسه برای ورود به سامانه در نشانی  ،tik.irandoc.ac.irبا کلی

روی گزینة «ورود» ،نخست رایانامه (ایمیل) و سپس گذرواژة

خود را وارد میکند (شکل  2و .)3
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شکل  .1ورود به همانندجو

شکل  .3ورود به همانندجو

 .3تکمیل اطالعات حساب کاربری

پس از ورود به همانندجو ،عضو مؤسسه میتواند گذرواژة خود را تغییر دهد (شکل  )4و اگر نیاز به ویرایش اطالعات باشد ،میتواند بها
گزینة «ویرایش پروفایل» اطالعات خود را ویرایش کند .این گزینه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
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گذرواژة تازهای
تعریف کنید.

شکل  .4تغییر گذرواژه

 .4دیدن داشبورد

داشبورد اعضا دارای «درخواستهای کاربران»« ،درخواست تازه»« ،درخواستهای گذشته»است .با کلیه
شناسة هر عضو نیز بازیابی میشود (شکل  .)5در همین برگ ،عضو میتوانهد پروفایهل خهود را نیهز بها کلیه

روی آیکهون کنهار شناسهه،
روی «ویهرایش پروفایهل»

ویرایش کند.

شکل  .5بازیابی شناسة عضو
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 .5درخواستهای کاربران در داشبورد

با کلی

روی آیکون «درخواستهای کاربران» در داشبورد عضهو مؤسسهه ،نهام همهة کهاربرانی (دانشهجویان ،پژوهشهگران ،و )...دیهده

میشود که شناسة عضو را بهرای هماننهدجویی بهه کهار بهردهانهد .ایهن آیکهون دارای «دریافهت فایهل ایهلی» بهرای بررسهی نوشهتهههای
همانندجویی شدة کاربر (دانشجو ،پژوهشگر ،و )...و همچنین «دیدن نتیجه» همانندجویی برای و درید هماننهدی گهزارش شهدة سهامانه
است.

شکل  .6درخواستهای کاربران در داشبورد

 .6درخواست تازه در داشبورد

عضو مؤسسه برای درخواست همانندجویی میتواند روی آیکون «درخواسهت تهازه» کلیه

کنهد .در بهرگ «درخواسهت تهازه» ،عضهو

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

عنوان برای متن خود تعیین کند کهه

بازیابی آن آسان شود .سپس نوشتة خود را از فایل ایلی ( )Wordبا ) (Ctrl+Aانتخاب کنهد و سهپس آن را بها ) (Ctrl+Cکپهی و آن را
) (Ctrl+Vدر کادر «متن برای همانندجویی» پیست کند (شکل  .)8سپس باید شیوة پرداخت هزینه را نیز روشن کنهد .هزینهه را مهیتهوان
مستقیم (شخصی) یا از حساب اعتباری پرداخت کرد .حساب اعتباری ،اعتباری است کهه مؤسسهه خریهداری و بهه اعضها مهیدههد .اگهر
مؤسسه برای اعضای خود اعتباری خریداری نکرده یا اعتبار آن به پایان رسیده باشد ،هزینة همانندجویی را عضو میپردازد .این پرداخت
در سامانه به شکل آنالین و با اتصال خودکار به سامانة پرداخت بهانکی و تکمیهل فراینهد خریهد انجهام مهیشهود .عضهو مؤسسهه پهس از
پرداخت موفقیتآمیز هزینه میتواند برای پیگیری نتیجة همانندجویی نوشتة بارگذاری شده به منوی «درخواستهای گذشته» نگاه کند.
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شکل  .7انتخاب نوع درخواست و متن برای درخواست تازه

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

 .7درخواستهای گذشته در داشبورد

عضو مؤسسه برای دیدن نتیجة همانندجویی متن بارگذاری شدة خود میتوانهد روی آیکهون «درخواسهتههای گذشهته» کلیه
سپس با کلی

روی آیکون ذرهبین روبهروی هر عنوان ،نتیجة همانندجویی آن را ببیند (شکل  .)9با کلی

کنهد و

روی ذرهبین ،بهرگ «دیهدن

نتیجه» میآید (شکل  .) 10باالی این برگ ،اطالعاتی دربارة نوشهتة بارگهذاری شهده و دریهد هماننهدی آن اسهت .در میهان ایهن بهرگ
می توان نوشته را دید که بخش های همانند آن با مدارک دیگر ،به رنگهای گوناگون آمدهاند و با کلی
به نشانی اینترنتی آن مدارک رفت .در پایین برگ نیز مجموع درید همانندی با هر ی

روی هر ی

از آنها میتوان

از مدارک و پیوند به آن مدارک آمده است.
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شکل  .9انتخاب نوشته برای دیدن نتیجة همانندجویی

شکل  .10برگ دیدن نتیجة همانندجویی یک مدرک
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