
 راهنمای استفاده از سامانه همانندجو

 .که بعد از بازشدن کامل صفحه ورود وارد صفحه زیر خواهید شد  /https://tik.irandoc.ac.irآدرس سامانه به آدرس 

 
 وارد صفحه ورود نام کابری و گذر واژه می شوید.بعد 

 
گذرواژه »انتخاب در سیستم را داشته باشید می توانید با  دهفراموشی گذر واژه در صورتیکه آدرس ایمیل ثبت شدر صورت 

گذر واژه را بازیابی نمایید. بعد از ورود با صفحه زیر روبرو خواهید شد در صفحه حاضر می توانید با « را فراموش کردم

 یا سایر اطالعات اقدام نمایید.نسبت به تغییر گذرواژه « ویرایش پروفایل»انتخاب 

 را انتخاب و طبق پنجره بعدی مرحله به مرحله پیش بروید.« درخواست تازه»برای شروع همانند جویی کافیست گزینه 

 

 
گزینه مربوط به سامانه همانند جویی را انتخاب می کنیم که ، در پنجره زیر ابتدا «درخواست تازه»گزینه بعد از انتخاب 

ر صورت همانند جویی پایان نامه ارشد خود گزینه مربوطه و در همانند جویی رساله دکتری نیز همان گزینه بهتر است د

https://tik.irandoc.ac.ir/


انتخاب شود ولی در همانندجویی طرح پژوهشی با توجه به اینکه در هر انتخابی سامانه در حال حاضر کل دیتابیس را 

 ه رساله دکتری انتخاب شود.جستجو می کند لذا پیشنهاد می شود به جهت راحتی فرآیند گزین

 
 

  بعدی بهتر است گزینه اول انتخاب شود. در گزینه 

 

 
در مرحله حاضر عنوان پایان نامه، رساله، طرح پژوهش و یا کتاب نوشته می شود. برای پر کردن باکس متن 

 و مراحل زیر را انجام دهید:کافیست فایل تکست مورد جستجو را باز کرده 
1- Select All 

2- Ctrl+C (Copy) 

3- Close  
 

متن جهت جستجو قرارداده و کافیست به صفحه همانند جو برگشته و ماوس یا همان نشانگر را در باکس 

 ( را انتخاب نمائید.Ctrl+Pasteکلیدهای ترکیبی)

در مرحله حاضر اگر بخواهید نتیجه همانندجویی به فرد دیگری نیز ارسال شود کافیست در بخش مشخص شده 

 رخواست فرد مذکور نیز از نتیجه مطلع گردد.با انتخاب گزینه مربوطه و تکمیل اطالعات مورد د



 
 

 

در مرحله بعد جهت پرداخت هزینه از اعتبارات دانشگاه کافیست گزینه مربوطه انتخاب و گزینه ذخیره انتخاب 

 شود.

 



 
بعد از طی مراحل حاضر و گذشت چند دقیقه جهت مشاهده نتیجه می توانید به صفحه داشبورد رفته و با انتخاب 

با عنوان نوشته شده در مراحل قبل ثبت شده است از روی مورد جستجو که « درخواست های گذشته»گزینه 

 نتیجه همانندجویی مطلع شوید.

درصد همانندجویی اعالم و گواهی نتیجه طبق شکل زیر میزان  دنو در صورت آماده شبا انتخاب گزینه مذکور 

که نمونه آن در آخر همین راهنما آورده شده است. جهت  (ستون دریافت مدرک)نیز برای آن صادر می شود

روی آیکون  یگر همانند یافت شدند.بع دنادر قیاس با مدیدن نتیجه همانندجویی و اینکه چه متن هایی 

 کلیک کنید. «دیدن نتیجه»
 

بس متنمیبسبسیبسبسیبسبیس متن متن متن متن متن متنتن  ننتن

 



ی شماره هایی که در آخر . و جهت دیدن منبع اصلی نیز می توانید رومتن های همانند رنگی شده استحاضر در صفحه 

 مده است کلیک نمایید تا اصل منبع نمایش داده شود.ه آمتن های رنگی شد

 
 قابل مشاهده می باشد. در تصویر باالیی کلیک و تصویر زیر 59روی عدد  مونهبه عنوان ن

 



 
 

 نمونه گواهی صادر شده از میزان همانند جویی می باشد.تصویر زیر نیز 

 



 


