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 iThenticate راهنمای استفاده از سامانه
 
به صورت آًی بوده و بالفاصله  iThenticate فزاهن ساسی ًتیجه هشابهت یابی/سزقت ادبی در ساهاًه

ایي رو لطفا پس اس هشاهده درصد هشابهت یابی در  پس اس ثبت درخواست، ًتیجه آهاده خواهد شد. اس

 کزده و بزای داًلود ًتیجه اقدام ًوایید. اس آًجایی که ًتایج بایگاًی ًوی جدول بز روی دکوه درصد کلیک

یا داًلود هجدد  شوًد در صورت عدم داًلود، به صورت خودکار اس سیستن حذف شده و اهکاى دستزسی

 .هیسز ًوی باشد

جُت استفادٌ اص ایه ساماوٍ پس اص کلیک بش سيی لیىک مشبًطٍ، طبق تًضیحات مًجًد دس عکس مشاحل سا اوجام کاسبش گشامی 

  :دَیذ

 حذف مقاله -3             مشاهده و دانلود نتیجه -2           ثبت مقاله-1

 

 :جُت ثبت دسخًاست، مشاَذٌ وتیجٍ ي حزف مقالٍ مشاحل ریل سا اوجام دَیذ

 ثبت و آپلود مقاله

 
  :دس ایه مشحلٍ عىًان ي مته مقالٍ سا ياسد وماییذ. بُتش اص یک عىًان مىاسب استفادٌ وماییذ
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 مشاهده نتیجه

کٍ دس جذيل دس صیش  ىذ ثاویٍ تا چىذ دقیقٍ طًل بکشذممکه است بیه چ پس اص آپلًد مقالٍ ياسد صفحٍ صیش می شًیذ. ومایش وتیجٍ

دس عکس ریل َىًص وتیجٍ  .یک دکمٍ بٍ ومایش دس میایذ کٍ میضان دسصذ مشابُت بش سيی آن وًشتٍ شذٌ است Report ستًن

  .می باشذ Saving آمادٌ وشذٌ است ي دس حال

 
می تًاویذ صفحٍ سا باسگضاسی  دس سدیف مشبًطٍ بٍ ومایش دس ویامذ Report چىاوچٍ بعذ اص یک دقیقٍ دکمٍ دسصذ دس صیش قسمت

% وتیجٍ بشسسی مقالٍ دس صفحٍ بعذ بٍ 44دس مثال با کلیک بش سيی دکمٍ  .مجذد وماییذ تا ماوىذ صفحٍ صیش دکمٍ بٍ ومایش دسآیذ

  :ومایش دس میایذ
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 :َا صفحٍ داولًد بٍ صًست صیش است دس بعضی وسخٍ

 

 حذف مقاله

دس سمت چپ ياسد صفحٍ صیش  My Document کٍ با مشاجعٍ بٍ قسمت پس اص مشاَذٌ وتیجٍ حتما اقذام بٍ حزف مقالٍ وماییذ

  .تصًیش اقذام بٍ حزف وماییذي می تًاویذ با کلیک بش سيی آیکًن مشخص شذٌ دس  می شًیذ

 

help.aspx-http://gigalib.org/ithen 

 

 مىبع: ساماوٍ گیگیالیب
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