به نام خدا

راهنمای همانندجو
(برای کاربران)

 .1نامنویسی در همانندجو

کاربران همانندجو؛ کساان اانند دانشجویان ،پدیدآوران اقاله (نشریه و همایش) ،پدیدآوران کتاب ،اجریان طرح پژوهش  ،و ...هستند
که نامنویس آنها با گزینة «ناانویس شخص حقیق » انجام ا شود( .شکلهای 1و  .)2کاربران با تکمیل اطالعات شخص در سه گام و
نوشات رایانااه (ایمیل) و یک گذرواژه ،در همانندجو نامنویسا ا کنند .پس از ثبتنام ،پیوند فعالسازی به رایانااة کاربر فرستاده و با
کلیک روی آن ،فعالسازی حساب کاربری وی انجام ا شود .اگر رایانااه کاربر نادرست باشد یا درست وارد نشود ،رایانااة فعالسازی
برای کاربر فرساتاده نم شاود و نامنویسا به پایان نم رسد و کاربر نخواهد توانست همانندجو را به کار برد .پس از فعالسازی حساب
کاربری ،کاربر ا تواند با رایانااه و گذرواژة خود از باالی برگ نخست سااانه 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 ساااانه در نشاان  ،tik.irandoc.ac.irبا کلیک روی گزینة «ورود» ،نخست رایانااه (ایمیل) و سپس گذرواژة خود
را وارد ا کند (شکل  3و .)4

شکل .3ورود به همانندجو
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شکل  .4ورود رایانامه و گذرواژه

 .3دیدن داشبورد

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

شکل  .5داشبورد کاربر
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 .4درخواست تازه در داشبورد

برای درخواست همانندجوی  ،کاربر باید روی آیکون «درخواست تازه» در یک از گزینهها کلیک کند (شکل  .)6در برگ «درخواست
تازه» ،کاربر نخساات باید نوع درخواساات و نوع ات را انتخار کند (شااکل  .)7در گام بعد باید عنوان برای ات خود بنویسااد کند که
بازیاب آن آسان شود .سپس نوشتة خود را از فایل اصل ( )Wordبا ) (Ctrl+Aانتخاب و آن را با ) (Ctrl+Cکپ و آن را ) (Ctrl+Vدر
کادر «ات برای همانندجوی » پیسات کند (شاکل  .)8در گام بعد و پس از وارد کردن رایانااة اساتاد راهنما و شاناسة پنج کارکتری که
نمایندة اوساساه پیشتر به هر عضاو داده اسات؛ دکمة تأیید را کلیک کند .پس از تأیید ،سااانه هزینة همانندجوی را نمایش ا دهد و
کاربر آزاد به صا ة «تایید پرداخت» هدایت ا شااود .ای پرداخت در سااااانه به شااکل آنالی و با اتصااال خودکار به سااااانة پرداخت
بانک و تکمیل فرایند خرید انجام ا شاااود .کاربر پس از پرداخت اوفقیتآایز هزینه ا تواند برای پیگیری نتیجة همانندجوی نوشاااتة
بارگذاری شده به انوی «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 همانندجوی ات بارگذاری شاادة خود ا تواند روی آیکون «درخواسااتهای گذشااته» کلیک کند و س اپس با
کلیک روی آیکون ذرهبی روبهروی هر عنوان ،نتیجة همانندجوی آن را ببیند (شاااکل  .)9با کلیک روی ذرهبی  ،برگ «دیدن نتیجه»
ا آید (شکل  .) 11باالی ای برگ ،اطالعات دربارة نوشتة بارگذاری شده و درصد همانندی آن است .در ایان ای برگ ا توان نوشته
را دیاد کاه بخش هاای هماانند آن با ادارد دیگر ،به رن

های گوناگون آاده اند و با کلیک روی هر یک از آنها ا توان به نشاااان

اینترنت آن ادارد رفت .در پایی برگ نیز اجموع درصد همانندی با هر یک از ادارد و پیوند به آن ادارد آاده است.

شکل  .9انتخاب نوشته برای دیدن نتیجة همانندجویی
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شکل  .11برگ دیدن نتیجة همانندجویی یک مدرک
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