
 (عضو موسسه)جوهمانند راهنمای استفاده از امکانات سامانه

شوند. در یمتقسیم "نماینده موسسه"و"عضو موسسه"، "کاربر "ی دسته سهی همانندجو، کاربران به در سامانه

 پرداخته می شود. "عضو موسسه"ای ادامه به شرح راهنمای استفاده از سامانه بر

 
 نویسی(: نام)نامثبت -1

نام نویسی اعضا موسسه که شامل اعضای هئیت علمی، اساتید و مسئوالن موسسه می باشد توسط نماینده موسسه صورت می 

پذیرد. بدین معنا که نماینده موسسه بایستی توسط نام کاربری و رمز عبوری اخذ شده از سامانه همانندجو به حساب کاربری 

نماید. پس از ثبت رایانامه اعضا موسسه توسط نماینده موسسه، سامانه همانندجو  خود مراجعه و نسبت به ثبت اسامی اعضا اقدام

کد معرف مربوط به زمانی است که کاربر)دانشجو، . کندارسال می به نمایندگان ایمیلی حاوی نام کاربری، رمز عبور و کد معرف 

کد معرف و ایمیل عضو موسسه که با وی همکاری  قصد انجام همانندی برای متن خود دارد که در آن حال از ویپژوهشگر و...( 

دارد)مانند استاد راهنمای پایان نامه دانشجو( درخواست می گردد. پس از وارد کردن این کد توسط کاربر گزارش همانندی وی 

   به ایمیل خود و عضو موسسه انتخابی ارسال می گردد.
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 2 یشماره تصویر

 ارسال درخواست همانندجویی: -2

مورد نظر جهت ارسال  عضو موسسه نمایید،مشاهده می 3ی همانطور که در تصویر شماره پس از ورود به سامانه،

در . مورد نظر گرددی رده و وارد صفحهکلیک ک "درخواست تازه"تواند برروی منوی درخواست همانندجویی خود می

و  Ctrl+A از فایل اصلی به صورت کامل کپی)متن مورد نظر خود را  بایستی عضو موسسه،  "درخواست تازه" صفحه

همچنین باید طریقه  .کند (Ctrl+P)الصاق "متن مورد نظر برای همانندجویی"( و آن را در کادر  Ctrl+C سپس

بصورت مستقیم)شخصی( یا استفاده از حساب اعتباری را دارد.  نیز مشخص کند که وی قصد پرداخت خود را پرداخت

حساب اعتباری، اعتباری است که موسسه از سامانه خریداری کرده و به هر یک از اعضا اختصاص داده است که این 

خرید اعتبار برای اعضای خود اعتبار در صورت صالحدید رئیس موسسه صورت می پذیرد. در صورتیکه موسسه قصد 

ین این امر را انجام دهد و پس از اتصال به بانک و تکمیل فرآیند را نداشته باشد وی بایستی بصورت پرداخت آنال

 امر میسر می گردد. و بازگشت به سامانه همانندجو این خرید

ی خود ی همانندجویی متن بارگذاری شدهتواند جهت پیگیری نتیجهآمیز میپس از پرداخت موفقیت عضو موسسه 

  جعه نماید.مرا "های گذشتهدرخواست"به منوی 



 

 3 یشماره تصویر

 ی همانندجویی:ی نتیجهمشاهده -3

 "های گذشتهدرخواست"توانند به منوی ی خود میی همانندجویی متن بارگذاری شدهی نتیجهجهت مشاهده عضو موسسه

ی اقدام به مشاهده در آنجا با کلیک برروی آیکون ذره بیننمایید، مشاهده می 4ی مراجعه کرده و همانطور که در تصویر شماره

 ی همانندجویی نمایند.نتیجه

گردد و در آن قسمت، می "ی همانندجوییی نتیجهمشاهده"ی وارد صفحه عضو موسسهپس از کلیک برروی آیکون ذره بین، 

ها انجام گرفته در سمت انندی از روی آنتوانید مشاهده نمایید، تمامی منابعی که هممی 5ی همانطور که در تصویر شماره

شود. به آدرس اینترنتی منبع مورد نظر هدایت می عضو موسسهها راست صفحه قابل مشاهده بوده و با کلیک برروی لینک آن

هایی هستند که دارای همانندی های رنگی شده، بخشدر وسط صفحه نیز متن بارگذاری شده در حال نمایش بوده که بخش

. هر بخش رنگی دارای همانندی با منبعی است که دقیقا با همان رنگ در سمت راست صفحه قابل مشاهده است و باشندمی

 میزان درصد همانندی با آن هم در همان سمت راست صفحه با همان رنگ مشخص شده است.

 

Malek
Highlight

Malek
Highlight



 

 4 یشماره تصویر

 

 5 یشماره تصویر

 

 تغییر گذرواژه و رایانامه: -4

تواند مشاهده را می "تغییر گذرواژه و تغییر رایانامه"، دو منوی "حساب کاربری"پس از کلیک برروی منوی  عضو موسسه

 ی خود را تغییر دهد.تواند به ترتیب گذرواژه و رایانامهها میبرروی هر یک از آننماید. با کلیک 



 

 خروج از سامانه: -5

فحه، کلیک واقع در سمت چپ نوار باالی ص "خروج"تواند برروی منوی مورد نظر می عضو موسسهجهت خروج از سامانه، 

 نموده و از سامانه خارج شود.

 

 

 


