معرفی سامانه ایرانداک و مراحل همانند جویی پایان نامه
«پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»
(ایرانــداک) بــر پایــه گاهشــمار و همچنیــن نخســتین
ســند در ایــن زمینــه ،در یکــم مهــر مــاه ســال ۱۳۴۷
بــا نــام فارســی «مرکــز اســناد ایــران» در برابــر
نــام انگلیســی «»Iranian Documentation Center
پایهگــذاری شــد و پیــش از نــام کنونــی ،بــا نــام
«مرکــز مــدارک علمــی ایــران» در ســال ،۱۳۵۰
«مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران» در ســال
 ،۱۳۷۰و «پژوهشــگاه اطالعــات و مــدارک علمــی
ایــران» در ســال  ۱۳۸۴نیــز خوانــده شــد .پژوهشــگاه
بــا نــام کوتــاه «ایرانــداک» شــناخته میشــود.
«داک» ،کوتهنوشــت « »docدر «»documentation
و در زبــان فارســی بهمعنــای «تکی ـهگاه» و «چوبــی
اســت کــه دیــوار و در را بــر آن محکــم ســازند» .نــام
نمادیــن ایرانــداک« ،گنــج دانش» اســت و شــعار آن،
«بـ ه از گنــج دانــش بــه گیتــی کجاســت» .مأموریــت
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بنیادیــن ایرانــداک بــر پایــه اســاسنامه و برنامــه
اســتراتژیک آن؛ پژوهــش ،مدیریــت اطالعــات علــم
و فنــاوری ،آمــوزش ،همکاریهــای پژوهشــی و
اطالعرســانی ،و پشــتیبانی از سیاســتگذاری علــم
و فنــاوری اســت کــه در ســازمانی وابســته بــه وزارت
علــوم ،تحقیقــات ،و فنــاوری و زیــر نظــر هیئــت امنــا
انجــام میشــود.
پژوهــش در ایرانــداک را دههــا عضــو هیئــت علمــی
و پژوهشــگر در پژوهشــکدهها و آزمایشــگاههای آن
بــه انجــام میرســانند .دســتاورد ایــن کار ،انجــام
صدهــا طــرح پژوهشــی اســت کــه بــه شــکل
گــزارش ،کتــاب ،مقالــه نشــریه ،مقالــه همایــش،
ســخنرانی ،و میزگــرد نیــز ارائــه میشــوند.
پژوهشنامــه مدیریــت و پــردازش اطالعــات ،تنهــا
نشــریه برگزیــده ملــی در ســال  ۱۳۹۴کــه انتشــار آن
بــه ســال  ۱۳۵۱بازمیگــردد ،از دیگــر دســتاوردهای

پژوهــش در ایرانــداک اســت .برگــزاری همایــش
ســاالنه مدیــران فنــاوری اطالعــات بــا ارائــه آخریــن
دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات کشــور و جایــزه
ملــی فنــاوری اطالعــات برتــر (فــاب) از دیگــر
خدمــات پژوهشــی ایرانــداک بهشــمار مــیرود.
بســیاری از خدمــات پژوهشــی ایرانــداک هــم از ســال
 ۱۳۵۰بــه ایــن ســو ،بــه جامعــه علمــی کشــور عرضــه
میشــوند.
ایرانــداک کار مدیریــت اطالعــات علــم و فنــاوری
را از ســال  ۱۳۴۷شــروع کــرد و افــزون بــر
اطالعــات جــاری ،اطالعــات پیــش از آن را نیــز
ســازمان داد .دســتاوردهای ایــن کار در ســامانهها
و پایگاههــای اطالعــات و منابــع مرجــع ارائــه
میشــوند .وبــگاه ایرانــداک ،سالهاســت کــه در
زمــره  ۵۰۰وبــگاه برتــر جهــان برگزیــده میشــود.
پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران (گنــج) نیــز بــا صدها
هــزار رکــورد کــه بیشــترین آنهــا پایاننامــه و
رســاله هســتند؛ از بزرگتریــن و قدیمیتریــن
پایگاههــای اطالعــات علمــی و فنــی کشــور بــا
هــزاران مراجعــه و دههــا هــزار جســتوجو در روز
اســت .ایرانــداک مرکــز ثبــت و تنهــا آرشــیو ملــی
اطالعــات پایاننامههــا ،رســالهها ،و پیشــنهاده
آنهاســت .آرشــیو پایاننامههــا و رســالههای
دانشآموختــگان ایرانــی خــارج از کشــور نیــز در
ایرانــداک اســت .بیشــترین طرحهــای پژوهشــی و
همچنیــن گزارشهــای دولتــی در ایرانــداک ثبــت
شــدهاند .تولیــد ارزش افــزوده و اطالعــات پشــتیبان
و همچنیــن تحلیــل اطالعــات ،بخشــی دیگــر از

ایــن مأموریــت و ســامانههای پیشــینه پژوهــش؛
همانندجــو؛ دروازه اطالعــات علمــی ،پژوهشــی،
و فناورانــه ایــران؛ اصطالحنامههــای علمــی و
فنــی؛ واژهنامههــا؛ فهرســتهای مســتند نامهــا؛
راهنمــای پژوهــش و پژوهشــگران؛ شــیوهنامه
ایــران؛ و آمــار و اطالعــات کتابخانههــا نمونههایــی
از آنهــا هســتند.
سیاســت اطالعــات علمــی کشــور از روزهــای
نخســت در کانــون پژوهشهــای ایرانــداک بــود و
نخســتین پیشــنهاد در ایــن زمینــه در ســال ۱۳۵۵
نوشــته شــد .سیاســتگذاری علــم و فنــاوری در
کشــور بــه اطالعاتــی نیــاز دارد کــه فراهــمآوری
بخشــی از آن را ایرانــداک در ســامانه ملــی اطالعــات
تحقیقاتــی (ســمات ملــی) انجــام میدهــد .ایرانــداک
بنیانگــذار نخســتین رصدخانــه پژوهــش و فنــاوری
نیــز هســت و داشــبوردهای گوناگونــی را در اختیــار
سیاســتگذاران ایــن حــوزه میگــذارد کــه
برخــی از آنهــا داشــبورد طرحهــای پژوهشــی،
داشــبورد پایاننامههــا و رســالهها ،و داشــبورد
همانندجــو هســتند .افــزون بــر ایــن ،ســامانههای
منابــع اطالعــات شــاخصهای پایــش و ارزیابــی
ی ،و نــوآوری؛ جایــگاه علــم ،فنــاوری،
علــم ،فنــاور 
و نــوآوری ایــران در جهــان؛ و دانــش ایــران از
ســامانههای اطالعاتــی دیگــر ایرانــداک بــرای
سیاســتگذاران هســتند .ایرانــداک نماینــده ایــران
در شــبکه اطالعرســانی آســیا و اقیانوســیه (اپیــن)
نیــز هســت کــه از ســوی برنامــه اطالعــات بــرای
همــه یونســکو هدایــت میشــود.

سامانه همانند جو
ســامانه «همانندجــو» بــا پشــتوانه متــن کامــل و در
حــال افزایــش صدهــا هــزار عنــوان از تازهتریــن
پایاننامههــا و رســالهها و دیگــر مــدارک علمــی
در پاســخ بــه خواســت جامعــه علمــی کشــور بــرای
بهبــود اخــاق علمــی و حمايــت از مالكيــت فكــري
و معنــوي و همچنيــن پیشگیــری از بدرفتاریهــای
علمــی راهانــدازی شــده اســت .همانندجویی در نوشــتار
پایاننامههــا و رســالهها و دیگــر مــدارک علمــی،

گامــی در کمــک بــه نگهداشــت حقــوق پدیــدآوران
و گســترش علــم و فنــاوری و زمینهســازی بــرای
دسترســی آزاد همــگان بــه اطالعــات اســت.
«همانندجــو» بــا جســتوجوی خــودکار در متــن
کامــل پایاننامههــا و رســالهها و دیگــر مــدارک
علمــی در ایرانــداک و همچنیــن در وب ،نوشــتههای
هماننــد را بازیابــی و انــدازهی هماننــدی و منبــع
اطالعــات هماننــد را نمایــش میدهــد.
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مجلــس شــورای اســامی در تبصــره نــه قانــون
«پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمی»
مصــوب  31مــرداد  ،1396کاربــرد ایــن ســامانه را
بــرای پیشــنهادهها (پروپوزالهــا) ،پایاننامههــا،
و رســالهها در حوزههــای علمیــه و همچنیــن
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،و مؤسســههای آمــوزش
عالــی ،پژوهشــی ،و فنــاوری دولتــی و غیردولتــی
کشــور الــزام کــرده اســت .پیشتــر نیــز بــر پایــه
آییننامــه شــماره  ١٩٥٩٢٩و تاریــخ ،1395/9/6
کاربــرد همانندجــو پیــش از تصویــب پیشــنهاده

و همچنیــن دفــاع از پایاننامههــا و رســالهها در
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،یــا مؤسســههای آمــوزش
عالــی ،پژوهشــی ،یــا فنــاوری دولتــی و غیردولتــی زیــر
نظــر وزارت علــوم ،تحقیقــات ،و فنــاوری الزامــی شــده
بــود.
بــرای کاربســت ایــن ســامانه ،پژوهشــگران و
مؤسســهها و نشــریهها و همایشهــا میتواننــد بــه
عضویــت ایــن ســامانه در آینــد و از آن پــس بــا ورود
بــه ســامانه ،نوشــتههای خــود را بارگــذاری و نتیجــه
همانندجویــی را در کوتاهتریــن زمــان دریافــت کننــد.

مراحل انجام فرآیند همانند جویی
 .1نام نویسی در سامانه همانند جو
کاربــران همانندجــو؛ کســانی ماننــد دانشــجویان،
پدیــدآوران مقالــه (نشــریه و همایــش) ،پدیــدآوران
کتــاب ،مجریــان طــرح پژوهشــی و  ...هســتند کــه
نــام نویســی آنهــا بــا گزینــهنــام نویســی شــخص
حقیقــی انجــام میشــود (شــکلهای  1و .)2کاربــران
بــا تکمیــل اطالعــات شــخصی در ســه گام و نوشــتن
ایمیــل و یــک گــذرواژه ،در همانندجــو نــام نویســی
میکننــد .پــس از ثبــت نــام ،پیونــد فعــال ســازی

بــه رایانــه کاربــر فرســتاده و بــا کلیــک روی آن،
فعــال ســازی حســاب کاربــری وی انجــام میشــود.
اگــر رایانامــه کاربــر نادرســت باشــد یــا درســت وارد
نشــود ،رایانامــه فعــال ســازی بــرای کاربــر ارســال
نمیشــود و نــام نویســی بــه پایــان نمیرســد
و کاربــر نخواهــد توانســت هماننــد جــو را بــه کار
بــرد .پــس از فعــال ســازی حســاب کاربــری،
کاربرمیتوانــد بــا رایانامــه و گــذرواژه خــود از بــاالی
بــرگ نخســت ســامانه وارد آن شــود (شــکل.)3

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

 .2ورود به همانند جو

کاربــر بــرای ورود بــه ســامانه در نشــانی https://

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

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

شکل  3ورود به همانند جو

شکل  4وارد کردن ایمیل و گذرواژه
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 .3دیدن داشبورد
داشــبورد کاربــران دارای گزینههــای «درخواســت
تــازه» و «درخواســت گذشــته» اســت (شــکل.)5

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

شکل  5داشبورد من

 .4درخواست تازه در داشبورد
بــرای درخواســت همانندجویــی ،کاربــر بایــد روی
آیکــون «درخواســت تــازه» در یکــی از گزینههــا کلیــک
کنــد (شــکل .)6در بــرگ «درخواســت تــازه» کاربــر
نخســت بایــد نــوع درخواســت و نــوع متــن را انتخــاب
کنــد (شــکل .)7در گام بعــدی بایــد عنوانــی بــرای متن
خــود بنویســد کــه بازیابــی آن آســان شــود .ســپس
نوشــته خــود را از فایــل اصلــی ( )Wordبــا ()Ctrl+A
انتخــاب و آن را بــا ( )Ctrl+Cکپــی و آن را ()Ctrl+V
در کادر «متــن بــرای هماننــد جویــی» پیســت کنــد

(شــکل .)8در گام بعــد و پــس از وارد کــردن ایمیــل
اســتاد راهنمــا و شناســه پنــج کارکتــری کــه نماینــده
مؤسســه پیشتــر بــه هــر عضــو داده اســت؛ دکمــه
تأییــد را کلیــک کنــد .پــس از تاییــد ،ســامانه هزینــه
هماننــد جویــی را نمایــش میدهــد و کاربــر آزاد بــه
صفحــه «تأییــد پرداخــت» هدایــت میشــود .کاربــر
پــس از پرداخــت موفقیــت آمیــز هزینــه میتوانــد
بــرای پیگیــری نتیجــه همانندجویــی نوشــته بارگــذاری
شــدهبــهمنــوی«درخواســتهایگذشــته»نــگاهکنــد.

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

شکل  8تعیین عنوان متن و بارگذاری آن برای درخواست تازه

 .5درخواستهای گذشته در داشبورد
کاربــر بــرای دیدن نتیجــة همانندجویی متــن بارگذاری
شــده خــود میتوانــد روی آیکــون «درخواســتهای
گذشــته» کلیــک کند و ســپس بــا کلیــک روی آیکون
ذره بیــن روبـهروی هرعنــوان ،نتیجــه هماننــد جویــی
آن را ببینــد (شــکل .)9بــا کلیــک روی ذره بیــن،
بــرگ «دیــدن نتیجــه» میآیــد (شــکل .)10بــاالی
ایــن بــرگ ،اطالعاتــی دربــاره نوشــته بارگــذاری شــده

و درصــد هماننــدی آن اســت .در میــان ایــن بــرگ
میتــوان نوشــته را دیــد کــه بخشهــای هماننــد آن
بــا مــدارک دیگــر ،بــه رنگهــای گوناگــون آمدهانــد
و بــا کلیــک روی هریــک از آنهــا میتــوان بــه
نشــانی اینترنتــی آن مــدرک رفــت .در پاییــن بــرگ
نیــز مجمــوع درصــد هماننــدی بــا هریــک از مــدارک
و پیونــد بــه آن مــدارک آمــده اســت.
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شکل  9انتخاب نوشته برای دیدن نتیجه همانند جویی

شکل  10دیدن نتیجه همانند جویی یک مدرک
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