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 تعیین اصالت متن اثر، با گواهی تام سمیم 
ئۀ گزارشی از درصد و  که به هر دلیل نیازمند ارا  ست دهنده گواهی تام سمیم» دانشجویان، پژوهشگران و مؤلفانی هستند ادرخو 

مراجع  مرجع یا  گواهی»،    «گیرندة   و   هستند   دیگر خود به مراجع حقیقی و حقوقیپایان نامه یا اثر تألیفی    جزئیات مشابهت مقاله یا 
درخواست کاربر، خطاب به آنها صادر و برایشان به صورت الکترونیکی   حقیقی یا حقوقی هستند که گواهی میزان اصالت متن، به 

 .شودمی ارسال
بخشهاي آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی    سردبیران،در واقع گیرندة گواهی تام سمیم نور، استاد شما، دفاتر نشریات،  

ارسال کنید یا اینکه   از شما خواسته اند گواهی دال بر اصالت متن یا اثر پژوهشی خود را برایشان  انشگاهی یا حوزوي هستند که د
 .ز اصالت متن و اعالم به آنها هستیدشما نیازمند احرا

ابی و  ارسال متن به سامانه و سنجش نتیجۀ مشابه ی  آپلود می کند و پیش پردازش و همینطوردر این سرویس، کاربر فایل خود را   
ی براي  این گواه  شده توسط سامانه انجام و به گیرندة گواهی ارسال می شود. همچنین رونوشتی از  همینطور صدور گواهی خواسته

 .صادر و ارسال خواهد شدمتقاضی  فرد درخواست کننده و حداکثر دو نفر دیگر بنا به درخواست
شناسایی بیشترین مشابهت ممکن» و گواهی آن  »  یابی است که سمیم نور در قالب آن، مسئولیتسرویس مشابه  این سرویس، یک

بازبینی متن مشابه    توجه به اینکه ممکن است سمیم نور نسبت بهگیرد. لذا با  را بر عهده می  خطاب به گیرندة گواهی تام سمیم
بیشترین مشابهت ممکن» اقدام کند، این سرویس، فاقد فوریت است و    شناسایی ا اتخاذ فرایندهایی براي اطمینان از «یابی شده ی

 .کشداز زمان درخواست کاربر، بیش از یک روز کاري طول می ارسال گواهی
و ه صادر شده  محرمانهگواهی  یابی،  مشابه  این  تفصیلی  و  جزئی  نتایج  و  مینطور  متقاضی  جز  و  دریافت    است  یا  کننده  دریافت 

 .کرده است، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار نخواهد گرفت متقاضی آنها را مشخصکنندگانی که  
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