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   به سامانه همانند جواساتید و ورود  نویسی نامعملیات 

اقدام نمایند کهه فههحه یهایی     ( https://irandoc.ac.ir)از طریق لینک  توانند میاساتید برای ورود به سامانه 

 خواهد بود.  مشاهده قابلبرایشان 

 
سامانه  توانند میاست. بنابرای  اساتید  مشاهده قابل فهحه افلی سایتدر قسمت یایی  ایرانداک  های سامانهتمامی 

مسههممیو وارد سههامانه هماننههدجو بههه  در   طههور بهههیهها اینکههه هماننههدجو در یههایی  فهههحه را انماهها. نماینههد. 

(https://tik.irandoc.ac.ir/شوند ) 

 
معاونهت یژوهشهی دانشهگاه     سهنجی  علهو تمامی اساتید دانشگاه فنعمی افههان در سامانه همانندجو از طریق دفمر 

. بنابرای  کهافی اسهت   نویسی نمایندتوانند اقدام به نامخودشان نمیو  اند شدهعضو ( 1975داخلی  یور دهمان)خانو 

 همانند شکل زیر دکمه ورود را فشار دهند. 

 آدرس ایرانداک

 سامانه همانندجو
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ایه  مهوارد در    کهه  درفهورتی .  ن وارد سهامانه شهوند   واردکهردن با  توانند میاساتید اگر یوزر و یسورد داشمه باشند 

عمل نماینهد تها جزایهات برایشهان ایمیهل شهود.        امگذرواژه را فراموش کردهتوانند از گزینه دسمر  نباشد، می

توسط سهامانه   ایمیل نامعتبرگزینه  iut.ac.ir@…و نیز  cc.iut.ac.ir@… فورت بهبا درج  در   که درفورتی

تما  گرفمه تا عضویت اسماد مربوطه در  (1975داخلی  یور دهمان)خانو  دانشگاه سنجی علمدفتر شد با  رؤیت

 سامانه توسط نماینده دانشگاه انجام گیرد. 

 
را در اخمیهار دانشهجو بهرای     حرفی 5شناسه توانند ببینند. اساتید بایهد  اساتید با ورود به سامانه، فهحه زیر را می

اطالعات کاربری خود را در اختیار دانشجویان قررار   وجه هیچ بهتوجه شود اساتید همانندجویی قرار دهند. 

  حرفی در اختیار دانشجویان قرار داده شود. 5ندهند، فقط و فقط شناسه 

های دانشجویان تحت راهنمایی خهود را  همانندجویی یرویوزال توانند میخواست تازه اساتید از طریق در ذکر بهالزم 

شود همانندجویی توسط منوی کاربری دانشجویان انجام گیرد و اساتید این امرر  پیشنهاد میانجام دهند. 

  چون موجب مشکالتی در زمان فارغ تحصیلی دانشجویان خواهد شد. را برای دانشجویان انجام ندهند.

 ورود به سیستم

 چک شود  iut.ac.ir@…و نیز  cc.iut.ac.ir@… صورت بهدرج آدرس ایمیل دانشگاهی )توجه شود که هر دو فرمت ایمیل 

 درج گذرواژه
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مشاهده بوده و این شناسه باید در  از این ناحیه قابل شناسه استاد

 اختیار دانشجو قرار گیرد. 

تغییر بوده، پیشنهاد  این شناسه با عالمت سمت راست آن قابل 

وجه این کار را انجام ندهید چون مشکالت زیادی  هیچ شود بهمی

 وجود خواهد آمد.  برای دانشجویان به
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 و ورود دانشجویان به سامانه همانند جو   نویسی نامعملیات 

( اقدام نمایند. تمامی https://irandoc.ac.irاز طریق لینک ) توانند میدانشجویان برای ورود به سامانه ایرانداک 

سهامانه   تواننهد  مهی است. بنابرای  دانشجویان  مشاهده قابلایرانداک در قسمت یایی  فهحه افلی سایت  های سامانه

مسههممیو وارد سههامانه هماننههدجو بههه  در   طههور بههههماننههدجو در یههایی  فهههحه را انماهها. نماینههد. یهها اینکههه  

(https://tik.irandoc.ac.ir/( شوند ) ستا مشاهده قابلتصاویر در قسمت راهنمای اساتید .) دانشجویان برخالف

 نمایند.  نویسی ناماساتید باید در سامانه به شکل زیر 

 
 نمایید.  نویسی نامکاربر حمیمی  فورت بهوارد فهحه جدید به شکل زیر خواهید شد. بنابرای   نویسی نامبا زدن دکمه 

 
اسهمهاده نماییهد و از    نویسهی  نهام از ایمیل دانشگاهی خهود بهرای    حمماًخود را تکمیل نمایید.  نویسی نامدر فرم زیر 

 اسمهاده نکنید. وجه هیچ بهممهرقه  های ایمیل

در سیستم نویسی نام  

دانشجویی نویسی نام  
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تواننهد بهرای   دانشجویان یس از ورود به سامانه با فهحه زیر روبرو خواهند بود که با توجه به ممطه  تحصهیلی مهی   

نمایند. در ادامه سعی خواهد شد تا روند همانندجویی ییشنهاد یرویوزال ارشد توضیح  خود اقدام موردنظردرخواست 

کارشناسهی ارشهد، ییشهنهاد     نامهه  یایهان همانندجویی برای مهم  کامهل    یس ازای است  ذکر بهالبمه الزم داده شود. 

  .که مراحل کلی ای  فر یندها تهاوتی با یکدیگر ندارند انجام شودباید و رساله دکمری نیز  یرویوزال دکمری

 
 ییشهنهاد مم  کامهل  دانشجو با انماا. گزینه باال، با فهحه زیر روبرو خواهد بود که باید در نوع مم  ارسالی گزینه 

 را انماا. نماید و سپس به گام بعد برود.  )یرویوزال( کارشناسی ارشد

 

 درخواست همانندجویی پروپوزال ارشد
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نیز مم   همانندجوییقسمت مم  درج گردد. در قسمت عنوان مم ، عنوان دقیق یرویوزال زیر در  بازشدهدر فهحه 

   .و سپس به گام بعد بروید نشانی شودیجا کامل یرویوزال

-یجها  wordاز برنامه  که درفورتینباشد و  ریامه هو به ها مم نشانی مم  همانندجویی دقت شود تا یدر جا توجه:

فافهله /یها بسهبیده باشهند.      فهورت  بهه ها در مم  از بهی  برونهد و   دقت شود تا نیمه فافله حمماًنمایید نشانی می

  و مراج  در مم  همانندجویی  ورده نشود. هاشکلهمچنی  مواردی همچون 

 
شناسهه را بزنیهد    تاایهد در فهحه جدید،  در  دقیق ایمیل و شناسه اسماد راهنمای خهود را وارد نمهوده و دکمهه    

توجه شود  در  ایمیل اساتید دانشهگاه  که باید افالح نمایید ) دهداشمباه باشد سیسمو ییام خطا می که درفورتی

(. حهال  بوده، بنابرای  هر دو حالت را بهک نماییهد   iut.ac.ir@… یا cc.iut.ac.ir@…فنعمی افههان به دو شکل 

  وارد گام بعدی شوید.  توانید می

 
 در فهحه جدید، یرداخت مسممیو را انماا. نمایید و هزینه را یرداخت نمایید. 

 

متن پروپوزال 

دقیق وارد  طور به

 شود

عنوان دقیق 

 نامه پایان
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زیهر   فهورت  بهه درخواسهت را  نمیجه بررسی  توانیدگذشمه می های درخواستیس از یرداخت، در قسمت داشبورد و 

 . همچنین موارد ذیل در کاربری استاد راهنما نیز قابل مشاهده است. مشاهده نمایید

 
 اسمهاده نمایید.  توانید میزیر خواهد بود که برای ثبت در گلسمان  فورت بهنمونه گواهی عدم همانندی 

 
 

 جزئیات گواهی عدم همانندی درصد همانندی

 درصد همانندی

 جوشناسه همانند

 شماره درخواست


