
  رساله دکترینامه کارشناسی ارشد یا  پایانی همانندجویی پیشنهادیه یا  نهفرایند استفاده از ساما
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 ورود به سامانه همانندجو
https://tik.irandoc.ac.ir 

  .سپس بر روی کلمه برو کلیک کنیدکلیک کنید، ) نویسی شخص حقیقی  انتخاب نام(نویسی  بر روی گزینه نام

 نام را تکمیل کنید جو برای ثبت اطالعات خواسته شده توسط سامانه همانند

با کلیک . شود سازی به ایمیل ثبت شده در سامانه توسط شما ارسال می نام، لینک فعال پس از تکمیل ثبت
 روی لینک داده شده حساب  کاربری خود را فعال کنید

 شوید و با تایپ کردن رایانامه و گذرواژه  به سامانه وارد شود مجددا  وارد سامانه

ویرایش اطالعات در اولین 
 ورود به سامانه و ذخیره آن

 تغییر گذرواژه داشبورد

 های گذشته کلیک بر روی درخواست کلیک بر روی درخواست تازه 

انتخاب نوع متن ارسالی  و 
 کلیک بر روی گام بعد 

. بین در قسمت دیدن نتیجه کلیک کنید روی ذره
شود که اطالعات متن و درصد  ای باز می صفحه

با کلیک بر روی . شود همانندجویی آن نشان داده می
 روید های مشابه می های با رنگ مختلف به لینک متن



 
را انتخاب عنوان متن »  نوشته شما«در قسمت 

ی متن برای  کرده و بخشی از متن یا همه
از فایل را متن ( همانندجویی را وارد کنید

 ) پرشین کپی کنید ی  ز

به منوی ارسال بروید و ایمیل استاد و شناسه 
توسط استاد در اختیار شما «راهنما   استاد

سپس روی گام . را وارد کنید »گیرد قرار می
  بعد کلیک کنید

  روی گام بعد کلیک کنید

به منوی پرداخت به صورت 
  آنالین بروید

  اتمام همانندجویی

همانندجویی با کلیک  بر روی گزینه دیدن نتیجه 
  های گذشته داشبورد و رجوع به درخواست

بر روی فایل گزارش همانندجویی کلیک کرده 
 را دریافت کنیدو فایل مربوطه 

  ارسال گزارش همانندجویی به ایمیل 
rezaei@math.iut.ac.ir 

 و چاپ آن برای تحویل به تحصیالت تکمیلی دانشکده

باشد،  ۳۰٪که نتیجه همانندجویی باالی  در صورتی
 راهنما و سرپرست  ٰدانشجو باید تاییدیه استاد

  تحصیالت تکمیلی دانشکده را ضمیمه کند

  تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
  دانشگاه صنعتی اصفهان


