فرآیند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی
ورود به سامانه همانندجو
https://tik.irandoc.ac.ir

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

در این قسمت اطالعات خواسته شده توسط سامانه جهت ثبت نام را تکمیل نمایید

بعد از اتمام ثبت نام ،لینک فعالسازی به ایمیل ثبت شده در سامانه توسط شما ارسال میشود ،بر روی لینک
کلیک نمایید حساب کاربری شما فعال میشود
مجددا وارد سامانه شوید و بر روی گزینه ورود کلیک نمایید ،رایانامه و گذرواژه خود را وارد نمایید.

ویرایش اطالعات در اولین ورود

تغییر گذرواژه

داشبورد

به سامانه و ذخیره آن
کلیک بر روی

کلیک بر روی

درخواست تازه

درخواستهای گذشته

مورد نظر
انتخاب نوع متن ارسالی

روی ذره بین در قسمت دیدن نتیجه کلیک نمایید .برگهای
ظاهر میشود که اطالعات متن و درصد همانندجویی آن نشان
داده میشود.

کلیک بر روی گام بعد
متنهایی که به رنگهای مختلف هست نشانه متنهای مختلف
است که با کلیک بر روی آنها به لینکهای مشابه میروید

در قسمت نوشته شما :انتخاب عنوان متن
وارد نمودن بخش یا تمام متن در قسمت متن برای

بر روی دریافت فایل گزارش همانندجویی کلیک کرده و
فایل مربوطه را دریافت نمایید

همانندجویی
(طبق انتخاب مرحله قبل)

ارسال گزارش همانندجویی به ایمیل (الزامی است)
Thesis@sbu.ac.ir

رفتن به منوی ارسال به

وارد سایت گلستان شوید

وارد نمودن ایمیل استاد راهنما و شناسه استاد راهنما

(توسط استاد مربوطه در اختیار شما قرار میگیرد)
در قسمت ثبت کفایت دستاورد علمی
کلیک بر روی گام بعد
در این قسمت گزارش همانندجویی را
بارگذاری نمایید.

رفتن به منوی پرداخت (به صورت آنالین)

اتمام انجام همانندجویی

توجه توجه:
در صورتیکه نتیجه همانندجویی باالی  30درصد
باشد ،دانشجو موظف است تاییدیه استاد راهنما

جهت دیدن نتیجه همانندجویی ،کلیک بر روی گزینه داشبورد و
(رجوع به درخواستهای گذشته)

و شورای پژوهشی /آموزشی واحد را مبنی بر
رعایت اخالق پژوهشی در رساله خود به همراه

گزارش همانندجویی در بخش ثبت کفایت
دستاورد بر روی سامانه گلستان بارگذاری نماید.

تهیه و تنظیم:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی

