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راهنماي استفاده از سامانه همانندجو براي اعضاء محترم 

  هيأت علمي دانشگاه بيرجند

  

  

  

  

  

  

  1396دي ماه 

  

  



فناوري و در پاسخ به هاي كلي علم و  سامانه همانندجو توسط پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات (ايرانداك) براي اجراي سياست

 .خواست جامعه علمي كشور براي گسترش اخالق علمي و حمايت از مالكيت فكري و معنوي راه اندازي شده است

با شود و منابع موجود در ايرانداك است و  اي مجهز به تكنولوژي كشف شباهت، بين متني كه به آن داده ميهمانندجو سامانه

در به زبان فارسي نامه و رساله  هزار عنوان پايان  100وجوي خودكار در متن كامل و در حال افزايش بيش از  جست

  .دهد ي همانندي و منبع اطالعات همانند را نمايش مي هاي همانند را بازيابي و اندازه ايرانداك نوشته

ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، استادان  در اختيار دانشگاه tik.irandoc.ac.ir در آدرس الكترونيكياستفاده از سامانه همانند جو 

ها اصالت  نامه و رساله و پس از دفاع آن موظف هستند، پيش از تصويب پيشنهاده پايانها و دانشگاه و پژوهشگران قرار گرفته است

  .بررسي كنند» همانندجو«محتواي آن را با كاربرد سامانه 

  

 ثبت نام - 1

ثبت نام اوليه اعضاي محترم هيأت علمي در سامانه همانند جو و با ارائه ايميل دانشگاهي اعضاء توسط كتابخانه مركزي 

، سامانه همانندجو ايميلي حاوي نام كاربري، رمز عبور ي هيأت علميپس از ثبت رايانامه اعضادانشگاه انجام شده است . 

قصد انجام همانندي براي متن  كد معرف مربوط به زماني است كه كاربر كند.ارسال مي ءاعضابه  (شناسه)و كد معرف

مانند استاد راهنماي پايان نامه ( خود دارد كه در آن حال از وي كد معرف و ايميل عضو موسسه كه با وي همكاري دارد

د و عضو موسسه خوگردد. پس از وارد كردن اين كد توسط كاربر گزارش همانندي وي به ايميل درخواست مي )دانشجو

بر روي ايميل خود  ت علمي با مراجعه به ايميل دانشگاهيأهيمحترم الزم است اعضاي  .گرددانتخابي ارسال مي

كليك نمايند تا شناسه و گذرواژه خود را مشاهده  به سامانه همانند جو خوش آمديد با موضوع دريافت شده 

يا پست الكترونيك  293اند با داخلي سازي نشدهلينك فعالا بحال موفق به دريافت فرمايند. در صورتي كه ت

director.lib@birjand.ac.ir  اعالم فرمايند.  

  

  

 tik.irandoc.ac.irتوانند با مراجعه به آدرس الكترونيكي پس از انجام مراحل فعالسازي اعضاي محترم هيأت علمي مي

  وارد سامانه همانند جو شوند. 



  

  

كليك كنيد تا از طريق ايميل  "امام را فراموش كردهگذرواژه"ايد، روي گزينه ژه خود را نداريد يا فراموش كردهچنانچه گذروا �

 .ارسال شود اًمجدد

  

 ارسال درخواست همانند جويي: -2

تواند برروي منوي  جهت ارسال درخواست همانندجويي خود مي محترم هيأت علميپس از ورود به سامانه، عضو 

  ي مورد نظر گردد. كليك كرده و وارد صفحه "درخواست تازه"

  
نامه ارشد، نامه ارشد، بخشي از متن پايانبايست نوع متن ارسالي براي همانندجويي (متن پاياندر اين صفحه كاربر مي 

نامه دكتري و ....) و همچنين نحوه پرداخت (براي اعضاي محترم هيأت علمي نحوه نامه دكتري، بخشي از متن پايانپايان

  باشد) را مشخص نمايد. مي اختصاص داده شده توسط دانشگاه پرداخت با استفاده از حساب اعتباري

  

  مواردي كه قابل همانند جويي مي باشد به شرح ذيل است: 



  
   

و )  A+ Ctrl (بايستي متن مورد نظر خود را از فايل اصلي به صورت كامل كپي كاربر، "درخواست تازه"در صفحه 

عضو موسسه پس از  الصاق كند. ) v+ Ctrl( "متن مورد نظر براي همانندجويي"و آن را در كادر )  ( C+ Ctrlسپس

هاي  درخواست"نوي ي خود به م ي همانندجويي متن بارگذاري شده تواند جهت پيگيري نتيجه آميز مي پرداخت موفقيت

  .مراجعه نمايد "گذشته

  

 مشاهده نتيجه همانند جويي:  - 3

هاي  درخواست"توانند به منوي  ي خود مي ي همانندجويي متن بارگذاري شده ي نتيجه جهت مشاهده اعضاء محترم هيأت علمي

  .همانندجويي نمايندي ي نتيجه مراجعه كرده در آنجا با كليك برروي آيكون ذره بين اقدام به مشاهده "گذشته



  

گردد و در آن قسمت، تمامي مي "ي همانندجوييي نتيجهمشاهده"ي وارد صفحه كاربرين، بپس از كليك برروي آيكون ذره  

منابعي كه همانندي از روي آنها انجام گرفته در سمت راست صفحه قابل مشاهده بوده و با كليك برروي لينك آنها به آدرس 

هاي رنگي شده، در وسط صفحه نيز متن بارگذاري شده در حال نمايش بوده كه بخش شود رد نظر هدايت مياينترنتي منبع مو

با همان رنگ در  . هر بخش رنگي داراي همانندي با منبعي است كه دقيقاًباشندهايي هستند كه داراي همانندي ميبخش

سمت راست صفحه قابل مشاهده است و ميزان درصد همانندي با آن هم در همان سمت راست صفحه با همان رنگ 

  .مشخص شده است

  

  

  

  

  



  نكته: 

 باشد.پذير مياستفاده از سامانه همانند جو براي دانشجويان با پرداخت هزينه به صورت شخصي امكان �

انجام گرفته است، در  همانندجويي را كه توسط شخص دانشجو ، نتيجهمعرف كددادن توانند با در اختيار قرار اساتيد مي �

 . صفحه خود دريافت كنند

 

 تغيير ايميل و گذرواژه:  - 4

با كليك تواند مشاهده نمايد. را مي "تغيير گذرواژه و تغيير رايانامه"، دو منوي "حساب كاربري"پس از كليك برروي منوي  كاربر

 .خود را تغيير دهد ايميلتواند به ترتيب گذرواژه و برروي هر يك از آنها مي


