به نام خدا

راهنمای همانندجو
(برای کاربران)

 .1نامنویسی در همانندجو

کاربران همانندجو؛ کسانی مانند دانشجویان ،پدیدآوران مقاله (نشریه و همایش) ،پدیدآوران کتاب ،مجریان طرح پژوهشی ،و ...هستتند
که نامنویسی آنها با گزینة «نامنویسی شخص حقیقی» انجام میشود( .شکلهای 1و  .)2کاربران با تکمیل اطالعات شخصی در سه گام و
نوشتن رایانامه (ایمیل) و یک گذرواژه ،در همانندجو نامنویسی میکنند .پس از ثبتنام ،پیوند فعالسازی به رایانامة کاربر فرستتاده و بتا
کلیک روی آن ،فعالسازی حساب کاربری وی انجام میشود .اگر رایانامه کاربر نادرست باشد یا درست وارد نشود ،رایانامة فعالسازی
برای کاربر فرستاده نمیشود و نامنویسی به پایان نمی رسد و کاربر نخواهد توانست همانندجو را به کار برد .پس از فعتالستازی حستاب
کاربری ،کاربر میتواند با رایانامه و گذرواژة خود از باالی برگ نخست سامانه وارد آن شود (شکل .)3

شکل  .1ورود به برگ نامنویسی
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شکل  .1ورود به برگ نامنویسی شخص حقیقی

.2

ورود به همانندجو

کاربر برای ورود به سامانه در نشانی  ،tik.irandoc.ac.irبا کلیک روی گزینة «ورود» ،نخست رایانامه (ایمیل) و سپس گتذرواژة ختود
را وارد میکند (شکل  3و .)4

شکل .3ورود به همانندجو

راهنمای سامانة همانندجو :برای کاربران 2 ............................................................................................................................................................................................................................................

شکل  .4ورود رایانامه و گذرواژه

 .3دیدن داشبورد

داشبورد کاربران دارای گزینههای «درخواست تازه» و «درخواستهای گذشته» است (شکل  .)5در همین برگ ،کاربر میتواند پروفایل
خود را نیز با کلیک روی «ویرایش پروفایل» ویرایش کند.

شکل  .5داشبورد کاربر

راهنمای سامانة همانندجو :برای کاربران 3 ............................................................................................................................................................................................................................................

 .4درخواست تازه در داشبورد

برای درخواستت هماننتدجویی ،کتاربر بایتد روی آیکتون «درخواستت تتازه» در یکتی از گزینتههتا کلیتک کنتد (شتکل  .)6در بترگ
«درخواست تازه» ،کاربر نخست باید نوع درخواست و نوع متن را انتخار کند (شکل  .)7در گام بعد باید عنوانی برای متن ختود بنویستد
کند که بازیابی آن آسان شود .سپس نوشتة ختود را از فایتل ایتلی ( )Wordبتا ) (Ctrl+Aانتختاب و آن را بتا ) (Ctrl+Cکپتی و آن را
) (Ctrl+Vدر کادر «متن برای همانندجویی» پیست کند (شکل  .)8در گام بعد و پس از وارد کردن رایانامة استتاد راهنمتا و شناستة پتن
کارکتری که نمایندة موسسه پیشتر به هر عضو داده است؛ دکمة تأیید را کلیک کند .پس از تأیید ،سامانه هزینة همانندجویی را نمایش
میدهد و کاربر آزاد به یفحة «تایید پرداخت» هدایت میشود .این پرداخت در سامانه به شکل آنالین و بتا اتصتال خودکتار بته ستامانة
پرداخت بانکی و تکمیل فرایند خرید انجام میشود .کاربر پس از پرداخت موفقیتآمیز هزینه می تواند برای پیگیری نتیجة همانندجویی
نوشتة بارگذاری شده به منوی «درخواستهای گذشته» نگاه کند.

شکل  .6درخواستهای کاربران در داشبورد

شکل  .7انتخاب نوع درخواست و متن برای درخواست تازه
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شکل  .8تعیین عنوان متن و بارگذاری آن برای درخواست تازه

 .5درخواستهای گذشته در داشبورد

کاربر برای دیدن نتیجة همانندجویی متن بارگذاری شدة خود میتواند روی آیکون «درخواستهای گذشتته» کلیتک کنتد و ستپس بتا
کلیک روی آیکون ذرهبین روبهروی هر عنوان ،نتیجة همانندجویی آن را ببیند (شکل  .)9با کلیک روی ذرهبتین ،بترگ «دیتدن نتیجته»
میآید (شکل  .) 10باالی این برگ ،اطالعاتی دربارة نوشتة بارگذاری شده و درید همانندی آن است .در میان این برگ میتوان نوشته
را دید که بخش های همانند آن با مدارک دیگر ،به رنگهای گوناگون آمدهاند و با کلیک روی هتر یتک از آنهتا متیتتوان بته نشتانی
اینترنتی آن مدارک رفت .در پایین برگ نیز مجموع درید همانندی با هر یک از مدارک و پیوند به آن مدارک آمده است.

شکل  .9انتخاب نوشته برای دیدن نتیجة همانندجویی
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شکل  .10برگ دیدن نتیجة همانندجویی یک مدرک
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