
 

 راهنمای شماره یک

 

 ایرانداک در سامانه  هیات علمی دانشگاه  یاعضا  یس ینونام  -
.  ( بپیوست شناسه اعضای هیات علمی ارسال شده است)  دهدانجام می   معاونت تحقیقات دانشگاهرا در سامانه، نماینده منتخب  دانشگاه    ت علمیانویسی اعضای هینام

ی هیات حذف یا افزودن اعضا  .به ایرانداک معرفی شده و نام کاربری و گذرواژه دریافت کرده است  معاون تحقیقاتکسی است که با نامه رسمی    دانشگاه  نماینده  

در صورت بروز مشکل با نماینده   .نیز باید در نخستین ورود به سامانه، اطالعات خود را تکمیل کنند  ی هیات علمیرساند. اعضارا نیز نماینده به انجام می  علمی

 023یا  02331052124معاونت تحقیقات سرکار خانم سمانه لواف به شماره تماس 

 

 ایرانداک  در سامانه  دانشجویان  یس ینام نو -

خواسته شده را خود را وارد کنند. پس از  نویسی، اطالعات  بروند و در گزینه نام  https://tik.irandoc.ac.irنویسی به نشانیتوانند برای ناممی دانشجویان 

 .شودشود که با کلیک روی آن، حساب کاربری فعال می سازی به رایانامه ایشان فرستاده می نویسی یک پیوند فعال نام

 

 وارد شود؟ د یبا یمعرف« چه اطالعات انامهیدر بخش »شناسه معرف« و »را ، ییهمانندجو ی برا -

 شود.  ( خواسته می شناسه و رایانامه از استاد راهنما دریافت شود ای را همانندجویی کند، از وی شناسه و رایانامه معرف )خواهد نوشتهمیهنگامی که کاربر 

 

 نحوه گزارش دهی  -

فرستاده    مؤسسه تعیین کرده باشد(محل تحصیل )استاد راهنما و کسان دیگری که    گزارش همانندجویی برای کاربری که نوشته را بارگذاری کرده و همچنین مؤسسه

 .شودمی

ها و منابع دیگر  ها و رسالهنامههای همانند آن نوشته را در پایانمتن مدارک ایرانداک، بخشوجوی خودکار در تمامهمانندجو پس از دریافت یک نوشته، با جست

های همانند یک نوشته با هر مدرک، با یک رنگ جداگانه نشان داده  کند. بخشمی  دهد و با کلیک روی هر بخش، کاربر را به نشانی منابع همانند هدایتنشان می 

های گوناگون تنها  شود. رنگشوند. منابع همانند نیز با همان رنگ در راست صفحه دیده و اندازه همانندی با آنها هم در همان جا و با همان رنگ نشان داده میمی

 .دهنددازه همانندی را نشان نمی دهنده منابع گوناگون هستند و اننشان 

 


