
ــران«  ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــگاه عل »پژوهش
)ایرانــداک( بــر پایــه گاه شــمار و همچنیــن نخســتین 
ســند در ایــن زمینــه، در یکــم مهــر مــاه ســال 1347 
ــر  ــران« در براب ــناد ای ــز اس ــی »مرک ــام فارس ــا ن ب
 »Iranian Documentation Center« نــام انگلیســی
ــام   ــا ن ــی، ب ــام کنون ــش از ن ــد و پی ــذاری ش پایه گ
ــال 1350،  ــران« در س ــی ای ــدارک علم ــز م »مرک
»مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران« در ســال 
ــی  ــدارک علم ــات و م ــگاه اطالع 1370، و »پژوهش
ایــران« در ســال 1384 نیــز خوانــده شــد. پژوهشــگاه 
بــا نــام کوتــاه »ایرانــداک« شــناخته می شــود. 
 »documentation« در »doc« ــت »داک«، کوته نوش
و در زبــان فارســی به معنــای »تکیــه گاه« و »چوبــی 
اســت کــه دیــوار و در را بــر آن محکــم ســازند«. نــام 
نمادیــن ایرانــداک، »گنــج دانش« اســت و شــعار آن، 
»بــه  از گنــج دانــش بــه گیتــی کجاســت«. مأموریــت 

ــه  ــاس نامه و برنام ــه اس ــر پای ــداک ب ــن ایران بنیادی
اســتراتژیک آن؛ پژوهــش، مدیریــت اطالعــات علــم 
و فنــاوری، آمــوزش، همکاری هــای پژوهشــی و 
ــم  ــت گذاری عل ــتیبانی از سیاس ــانی، و پش اطالع رس
و فنــاوری اســت کــه در ســازمانی وابســته بــه وزارت 
علــوم، تحقیقــات، و فنــاوری و زیــر نظــر هیئــت امنــا 

ــود. ــام می ش انج
پژوهــش در ایرانــداک را ده هــا عضــو هیئــت علمــی 
ــگاه های آن  ــکده ها و آزمایش ــگر در پژوهش و پژوهش
ــام  ــن کار، انج ــتاورد ای ــانند. دس ــام می رس ــه انج ب
صدهــا طــرح پژوهشــی اســت کــه بــه شــکل 
ــش،  ــه همای ــریه، مقال ــه نش ــاب، مقال ــزارش، کت گ
می شــوند.  ارائــه  نیــز  میزگــرد  و  ســخنرانی، 
ــا  ــات، تنه ــردازش اطالع ــت و پ ــه مدیری پژوهش نام
نشــریه برگزیــده ملــی در ســال 1394 کــه انتشــار آن 
ــتاوردهای  ــر دس ــردد، از دیگ ــال 1351 بازمی گ ــه س ب

معرفی سامانه ایرانداک و مراحل همانند جویی پایان نامه
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پژوهــش در ایرانــداک اســت. برگــزاری همایــش 
ســاالنه مدیــران فنــاوری اطالعــات بــا ارائــه آخریــن 
ــزه  ــور و جای ــات کش ــاوری اطالع ــتاوردهای فن دس
ملــی فنــاوری اطالعــات برتــر )فــاب( از دیگــر 
مــی رود.  به شــمار  ایرانــداک  پژوهشــی  خدمــات 
بســیاری از خدمــات پژوهشــی ایرانــداک هــم از ســال 
1350 بــه ایــن ســو، بــه جامعــه علمــی کشــور عرضــه 

می شــوند.
ــاوری  ــم و فن ــات عل ــت اطالع ــداک کار مدیری ایران
بــر  افــزون  و  کــرد  شــروع   1347 ســال  از  را 
اطالعــات جــاری، اطالعــات پیــش از آن را نیــز 
ــامانه ها  ــن کار در س ــتاوردهای ای ــازمان داد. دس س
ارائــه  پایگاه هــای اطالعــات و منابــع مرجــع  و 
می شــوند. وبــگاه ایرانــداک، سال هاســت کــه در 
ــود.  ــده می ش ــان برگزی ــر جه ــگاه برت ــره 500 وب زم
پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران )گنــج( نیــز بــا صدها 
هــزار رکــورد کــه بیشــترین آن هــا پایان نامــه و 
قدیمی تریــن  و  بزرگ تریــن  از  هســتند؛  رســاله 
ــا  ــور ب ــی کش ــی و فن ــات علم ــای اطالع پایگاه ه
ــت وجو در روز  ــزار جس ــا ه ــه و ده ه ــزاران مراجع ه
ــی  ــیو مل ــا آرش ــت و تنه ــز ثب ــداک مرک اســت. ایران
پیشــنهاده  و  رســاله ها،  پایان نامه هــا،  اطالعــات 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  آرشــیو  آن هاســت. 
دانش آموختــگان ایرانــی خــارج از کشــور نیــز در 
ــی و  ــای پژوهش ــترین طرح ه ــت. بیش ــداک اس ایران
ــت  ــداک ثب ــی در ایران ــای دولت ــن گزارش ه همچنی
شــده اند. تولیــد ارزش افــزوده و اطالعــات پشــتیبان 
ــر از  ــی دیگ ــات، بخش ــل اطالع ــن تحلی و همچنی

ــش؛  ــینه پژوه ــامانه های پیش ــت و س ــن مأموری ای
همانندجــو؛ دروازه اطالعــات علمــی، پژوهشــی، 
و  علمــی  اصطالح نامه  هــای  ایــران؛  فناورانــه  و 
فنــی؛ واژه نامه هــا؛ فهرســت های مســتند نام هــا؛ 
شــیوه نامه  پژوهشــگران؛  و  پژوهــش  راهنمــای 
ــی  ــار و اطالعــات کتابخانه هــا نمونه های ــران؛ و آم ای

ــتند. ــا هس از آن ه
روزهــای  از  اطالعــات علمــی کشــور  سیاســت 
ــود و  ــداک ب ــای ایران ــون پژوهش ه ــت در کان نخس
ــال 1355  ــه در س ــن زمین ــنهاد در ای ــتین پیش نخس
نوشــته شــد. سیاســت گذاری علــم و فنــاوری در 
ــم آوری  ــه فراه ــاز دارد ک ــی نی ــه اطالعات ــور ب کش
بخشــی از آن را ایرانــداک در ســامانه ملــی اطالعــات 
تحقیقاتــی )ســمات ملــی( انجــام می دهــد. ایرانــداک 
ــاوری  ــه پژوهــش و فن بنیان گــذار نخســتین رصدخان
ــار  ــی را در اختی ــز هســت و داشــبوردهای گوناگون نی
کــه  می گــذارد  حــوزه  ایــن  سیاســت گذاران 
برخــی از آن هــا داشــبورد طرح هــای پژوهشــی، 
داشــبورد  و  رســاله ها،  و  پایان نامه هــا  داشــبورد 
ــامانه های  ــن، س ــر ای ــزون ب ــتند. اف ــو هس همانندج
ــی  ــش و ارزیاب ــاخص های پای ــات ش ــع اطالع مناب
ــاوری،  ــم، فن ــگاه عل ــوآوری؛ جای ــاوری ،  و ن ــم، فن عل
و نــوآوری ایــران در جهــان؛ و دانــش ایــران از 
ایرانــداک بــرای  ســامانه های اطالعاتــی دیگــر 
ــران  ــده ای ــداک نماین ــتند. ایران ــت گذاران هس سیاس
ــن(  ــیه )اپی ــیا و اقیانوس ــانی آس ــبکه اطالع رس در ش
ــرای  ــات ب ــه اطالع ــه از ســوی برنام ــز هســت ک نی

ــود. ــت می ش ــکو هدای ــه یونس هم

ــن کامــل و در  ــا پشــتوانه مت ســامانه »همانندجــو« ب
ــن  ــوان از تازه تری ــزار عن ــا ه ــش صده ــال افزای ح
پایان نامه هــا و رســاله ها و دیگــر مــدارک علمــی 
ــرای  ــه علمــی کشــور ب ــه خواســت جامع در پاســخ ب
بهبــود اخــالق علمــی و حمایــت از مالکیــت فکــري 
ــای  ــری از بدرفتاری ه ــن پیش گی ــوي و همچنی و معن
علمــی راه انــدازی شــده اســت. همانندجویی در نوشــتار 
پایان نامه هــا و رســاله ها و دیگــر مــدارک علمــی، 

ــدآوران  ــوق پدی ــه نگه داشــت حق ــی در کمــک ب گام
ــرای  ــازی ب ــاوری و زمینه س ــم و فن ــترش عل و گس
اســت.  اطالعــات  بــه  همــگان  آزاد  دسترســی 
»همانندجــو« بــا جســت وجوی خــودکار در متــن 
کامــل پایان نامه هــا و رســاله ها و دیگــر مــدارک 
ــن در وب، نوشــته های  ــداک و همچنی علمــی در ایران
هماننــد را بازیابــی و انــدازه ی هماننــدی و منبــع 

ــد. ــش می ده ــد را نمای ــات همانن اطالع

سامانه همانند جو
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ــون  ــه قان ــره ن ــالمی در تبص ــورای اس ــس ش مجل
»پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمی« 
ــامانه را  ــن س ــرد ای ــرداد 1396، کارب ــوب 31 م مص
پایان نامه هــا،  )پروپوزال هــا(،  پیشــنهاده ها  بــرای 
همچنیــن  و  علمیــه  حوزه هــای  در  رســاله ها  و 
ــوزش  ــه های آم ــگاه ها، و مؤسس ــگاه ها، پژوهش دانش
ــی  ــی و غیردولت ــاوری دولت ــی، و فن ــی، پژوهش عال
ــه  ــر پای ــز ب ــر نی ــت. پیش ت ــرده اس ــزام ک ــور ال کش
تاریــخ 1395/9/6،  و  آیین نامــه شــماره 195929 
کاربــرد همانندجــو پیــش از تصویــب پیشــنهاده 

پایان نامه هــا و رســاله ها در  از  دفــاع  و همچنیــن 
ــوزش  ــه های آم ــا مؤسس ــگاه ها، ی ــگاه ها، پژوهش دانش
عالــی، پژوهشــی، یــا فنــاوری دولتــی و غیردولتــی زیــر 
نظــر وزارت علــوم، تحقیقــات، و فنــاوری الزامــی شــده 

بــود.
و  پژوهشــگران  ســامانه،  ایــن  کاربســت  بــرای 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــریه ها و همایش ه ــه ها و نش مؤسس
عضویــت ایــن ســامانه در آینــد و از آن پــس بــا ورود 
بــه ســامانه، نوشــته های خــود را بارگــذاری و نتیجــه 
ــد. ــت کنن ــان دریاف ــن زم ــی را در کوتاه تری همانندجوی

1. نام نویسی در سامانه همانند جو
ــجویان،  ــد دانش ــانی مانن ــو؛ کس ــران همانندج کارب
ــدآوران  ــش(، پدی ــریه و همای ــه )نش ــدآوران مقال پدی
ــان طــرح پژوهشــی و ... هســتند کــه  ــاب، مجری کت
نــام نویســی آن هــا بــا گزینــه  نــام نویســی شــخص 
ــران  حقیقــی انجــام می شــود )شــکل های 1 و2(. کارب
بــا تکمیــل اطالعــات شــخصی در ســه گام و نوشــتن 
ایمیــل و یــک گــذرواژه، در همانندجــو نــام نویســی 
ــازی  ــال س ــد فع ــام، پیون ــت ن ــس از ثب ــد. پ می کنن

ــک روی آن،  ــا کلی ــتاده و ب ــر فرس ــه کارب ــه رایان ب
فعــال ســازی حســاب کاربــری وی انجــام می شــود. 
اگــر رایانامــه کاربــر نادرســت باشــد یــا درســت وارد 
ــر ارســال  ــرای کارب ــال ســازی ب ــه فع نشــود، رایانام
نمی شــود و نــام نویســی بــه پایــان نمی رســد 
ــه کار  ــو را ب ــد ج ــت همانن ــد توانس ــر نخواه و کارب
بــرد. پــس از فعــال ســازی حســاب کاربــری، 
کاربرمی توانــد بــا رایانامــه و گــذرواژه خــود از بــاالی 

ــکل3(. ــود )ش ــامانه وارد آن ش ــت س ــرگ نخس ب

مراحل انجام فرآیند همانند جویی

شکل 1 ورود به برگه نام نویسی
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شکل 2 ورود به برگ نام نویسی شخص حقیقی

2. ورود به همانند جو
https:// ــانی ــامانه در نش ــه س ــرای ورود ب ــر ب کارب

»ورود«،  tik.irandoc.ac.ir/ بــا کلیــک روی گزینــه 

نخســت ایمیــل و ســپس گــذرواژه خــود را وارد می کند 
)شکل 3و 4(.

شکل 3 ورود به همانند جو

شکل 4 وارد کردن ایمیل و گذرواژه
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3. دیدن داشبورد
داشــبورد کاربــران دارای گزینه هــای »درخواســت 
تــازه« و »درخواســت گذشــته« اســت )شــکل5(. 

در همیــن بــرگ، کاربــر می توانــد پروفایــل خــود را نیز با 
کلیــک روی گزینــه »ویرایــش پروفایــل« ویرایــش کند.

4. درخواست تازه در داشبورد
بــرای درخواســت همانندجویــی، کاربــر بایــد روی 
آیکــون »درخواســت تــازه« در یکــی از گزینه هــا کلیــک 
ــر  ــازه« کارب ــت ت ــرگ »درخواس ــکل6(. در ب ــد )ش کن
نخســت بایــد نــوع درخواســت و نــوع متــن را انتخــاب 
کنــد )شــکل7(. در گام بعــدی بایــد عنوانــی بــرای متن 
ــپس  ــود. س ــان ش ــی آن آس ــه بازیاب ــد ک ــود بنویس خ
 )Ctrl+A( ــا ــی )Word( ب ــل اصل ــود را از فای ــته خ نوش
 )Ctrl+V( کپــی و آن را )Ctrl+C( انتخــاب و آن را بــا
ــد  ــت کن ــی« پیس ــد جوی ــرای همانن ــن ب در کادر »مت

ــل  ــردن ایمی ــس از وارد ک ــد و پ ــکل8(. در گام بع )ش
اســتاد راهنمــا و شناســه پنــج کارکتــری کــه نماینــده 
ــه  ــت؛ دکم ــو داده اس ــر عض ــه ه ــر ب ــه پیش ت مؤسس
تأییــد را کلیــک کنــد. پــس از تاییــد، ســامانه هزینــه 
ــه  ــر آزاد ب ــد و کارب ــش می ده ــی را نمای ــد جوی همانن
ــر  ــود. کارب ــت می ش ــت« هدای ــد پرداخ ــه »تأیی صفح
ــد  ــه می توان ــز هزین ــت آمی ــت موفقی ــس از پرداخ پ
بــرای پیگیــری نتیجــه همانندجویــی نوشــته بارگــذاری 
ــد. ــگاه کن ــته« ن ــوی »درخواســت های گذش ــه من ــده ب ش

شکل 5 داشبورد من

شکل 6 درخواست های کاربران در داشبورد
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شکل 7 انتخاب نوع درخواست و متن برای درخواست تازه

شکل 8 تعیین عنوان متن و بارگذاری آن برای درخواست تازه

5. درخواست های گذشته در داشبورد
کاربــر بــرای دیدن نتیجــة همانندجویی متــن بارگذاری 
ــت های  ــون »درخواس ــد روی آیک ــود می توان ــده خ ش
گذشــته« کلیــک کند و ســپس بــا کلیــک روی آیکون 
ذره بیــن رو بــه روی هرعنــوان، نتیجــه هماننــد جویــی 
آن را ببینــد )شــکل9(. بــا کلیــک روی ذره بیــن، 
ــاالی  ــکل10(. ب ــد )ش ــه« می آی ــدن نتیج ــرگ »دی ب
ایــن بــرگ، اطالعاتــی دربــاره نوشــته بارگــذاری شــده 

ــرگ  ــن ب ــان ای ــدی آن اســت. در می و درصــد همانن
می تــوان نوشــته را دیــد کــه بخش هــای هماننــد آن 
ــا مــدارک دیگــر، بــه رنگ هــای گوناگــون آمده انــد  ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــک از آن ه ــک روی هری ــا کلی و ب
ــرگ  ــن ب ــت. در پایی ــی آن مــدرک رف نشــانی اینترنت
نیــز مجمــوع درصــد هماننــدی بــا هریــک از مــدارک 

ــه آن مــدارک آمــده اســت. ــد ب و پیون
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شکل 9 انتخاب نوشته برای دیدن نتیجه همانند جویی

شکل 10 دیدن نتیجه همانند جویی یک مدرک
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