


سامانه همانند جونکات قابل توجه برای اساتید درباره 

.در مرحله اول کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده ایمیل دانشگاهی اساتید را به سامانه همانندجویی ایرانداک معرفی می نماید•

.ورود به سامانه همانندجویی را که ایرانداک به ایمیل آنها ارسال نموده، مالحظه نمایدرقمی 10گذرواژه در مرحله بعد، اساتید باید وارد ایمیل دانشگاهی خود شده تا •

.ی شوندوارد سامانه همانندجویبتوانند تایپ نمایندتا همان صورتعیناً به آنرا می باشد که اساتید باید حروف بزرگ و کوچکبه صورت سامانه گذرواژه ورود : نکته•

پیغام از طرف 
سامانه همانندجویی



ده، اساتید برای ورود نظربه اینکه قبالً ایمیل دانشگاهی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده برای ایرانداک معرفی ش•
.به سایت نیاز به نام نویسی ندارند، لذا طبق تصویر زیر وارد سامانه می شوند

برای ورود به سامانه به این 
.قسمت مراجعه شود



در این قسمت ایمیل دانشگاهی 
.استاد ثبت شود

گذرواژه در این قسمت 
.شودرقمی استادثبت 10



:مهم
که برای  رقمی 5شناسه 

همانندجویی باید توسط استاد به
ه نکته قابل توج. دانشجو داده شود

این است که دانشجو در زمان 
تایپ شناسه باید حروف بزرگ و 

.کوچک را رعایت کند

اساتید می توانند در صورت 
5شناسه تمایل در این قسمت 

.خود را تغییر دهندرقمی 

:توجه
استاد راهنما برای بررسی

ه رساله ب/فایل پایان نامه
این قسمت مراجعه 

. نماید
ادامه توضیحات در 

صفحه بعد

از این قسمت برای 
10گذرواژه تغییر 

می توانید رقمی 
.استفاده کنید



رساله را / استاد راهنما موظف است جهت اطالع از اینکه دانشجو کل پایان نامه•
.به این صفحه وارد شوددرخواست های کاربران بارگذاری نموده است با انتخاب 

:نکته بسیار مهم
استاد راهنما فایل اصلی دانشجو را از این قسمت مشاهده 

رساله را آپلود نموده/ نماید؛ که آیا دانشجو کل پایان نامه
توضیح در صفحه بعد.است

نتیجه همانندجویی که به صورت رنگی  

.است، در این قسمت قابل رؤیت می باشد



رؤیت می ( ل زیرمطابق شک)استاد راهنما، وقتی فایل اصلی را دریافت نماید،فایل ارسالی دانشجو به صورت پراکنده و تقریباً نامفهوم •
دیدن  "تواند با انتخاب ضمناً استاد می کپی گردد، wordشود، جهت مشاهده متن کافیست کل فایل دریافتی را انتخاب و بر روی صفحه 

.مقایسه نمایدwordمشاهده کرده و با فایل اصلی( مطابق شکل صفحه بعد)میزان همانند جویی را که به صورت رنگی است "نتیجه



نتیجه همانندجویی




