«راهنمای استفاده از سامانه همانندجو»
سامانه «همانندجو» با پشتوانه متن کامل و در حال افزایش دهها هزار عنوان از تازه ترین پایاننامهها و رسالهها و دیگر مدارک علمی در پاسخ به خواست جامعهه علمهی کشهور بهرا بهبهود اخهق
علمی و حمایت از مالکیت فکر و معنو و همچنین پیشگیر از بدرفتار ها علمی راهانداز شده است .همانندجویی در نوشتار پایاننامهها و رسالهها و دیگر مدارک علمهی گهامی در کمه
به نگه داشت حقو پدیدآوران و گسترش علم و فناور و زمینه ساز برا دسترسی آزاد همگان به اطقعات است« .همانندجو» با جست وجو خودکار در متن کامل پایان نامه ها و رساله ها و دیگر
مدارک علمی در ایرانداک و همچنین در وب نوشته ها همانند را بازیابی و اندازه همانند و منبع اطقعات همانند را نمایش میدهد« .همانندجو» برا نشریهها و همایشها و همچنین ناشران
کتاب ها علمی نیز به کار می رود و ناشران و برگزارکنندگان می توانند با عضویت در این سامانه همه گونه مدرک علمی را همانندجویی کننهد و از درسهتی مالکیهت فکهر آنهها آسهودگی یابنهد.
«همانندجو» با مشارکت شرکت سبو دانش پارسیان طراحی و راهانداز شده است.

مرحله اول :نامنویسی

 -1پس از ورود به سامانه  https://tik.irandoc.ac.irلین
نامنویسی را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید.

 -2گزینه « برو» در بخش نامنویسی شخص حقیقی را انتخاب کنید.

 -3پس از وارد نمودن فیلدها اجبار
کلی

بر رو گزینه «گام بعد»

کنید.

 -4در بخش اطقعات شخص حقوقی به ترتیب موارد زیر را انتخاب
کنید:


نقش شما = پدیدآور (دانشجو)



وابستگی سازمانی = وزارت علوم تحقیقات و فناور
نام دانشکاه/دانشکده = دانشگاه خاتم



 -5در بخش اطقعات حساب فیلدها "رایانامه" "گذرواژه" و "تکرار
گذرواژه" جهت ورود به این سامانه را وارد نموده و پس از تائید
]مقررات را خواندهام و آنها را میپذیرم[ گزینه «ذخیره» را انتخاب
کنید.

مرحله دوم :درخواست همانندجویی
 -1پس از ورود به سامانه  https://tik.irandoc.ac.irلین
ورود را انتخاب کرده و پس پر کردن فیلدها "رایانامه" و
"گذرواژه" و انتخاب گزینه «ورود» مراحل زیر را انجام دهید.

 -2در صفحه داشبورد درخواست تازه برا (پایاننامه کارشناسی
ارشد) را انتخاب کنید.

 -3در بخش نوع درخواست در فیلد "نوع متن ارسالی" مقدار ‘متن
کامل ی پایاننامه کارشناسی ارشد’ را انتخاب نموده و بر رو
گزینه «گام بعد» کلی کنید.

 -4در بخش نوشته شما در فیلد «عنوان متن» عنوان کامل پایاننامه و
در فیلد «متن برا همانندجویی» متن کامل پایاننامه خود را
وارد نموده و گزینه «گام بعد» را انتخاب کنید.
* جهت وارد نمودن متن برا همانندجویی فایل ورود ()Word
پایاننامه را باز نموده و با انتخاب  CTRL+Aو سپس  CTRL+Cمتن
را کپی و در فیلد «متن برا همانندجویی» از طریق  CTRL+Pانتقال
دهید.

 -5در بخش ارسال به در فیلد "رایانامه استاد راهنما/نماینده موسسه"
رایانامه (پست الکترونیکی) استاد راهنما و در فیلد "شناسه"
شناسه استاد راهنما را وارد نموده و پس از کلی

بر رو گزینه

«تائید شناسه» گزینه «گام بعد» را انتخاب کنید.
* جهت دریافت رایانامه استاد راهنما و همچنین شناسه از استاد
راهنما و یا نماینده موسسه (واحد کتابخانه) پیگیر نمایید.

 -6در آخرین مرحله در بخش پرداخت گزینه «ذخیره» را انتخاب
نموده و از طریق صفحه درگاه پرداخت هزینه همانندجویی (به مبلغ
 151111ریال) را پرداخت نمایید.

مرحله سوم :مشاهده و دریافت نتیجه همانندجویی

 -1پس از ورود به سامانه در بخش داشبورد رو لین
درخواستهای کذشته کلی

کنید.

 -2جهت دریافت گزارش همانندجویی بر رو لین

دریافت مدرک

کلی نمایید .نتیجه گزارش در قالب فایل  PDFنمایش داده
خواهد شد.

 -3جهت مشاهده نتایج همانندجویی بر رو لین
کلی

دیدن نتیجه

نمایید.

با سپاس
کتابخانه دانشگاه خاتم

