
سرقت )سرقت علمی با مفاهیم آشنایی 

و شیوه های مقابله با آن( ادبی

مهوش کلهر کارشناس ارشد دانشگاه علوم  

.دانشکده پرستاری.پزشکی 



علمی از جمله تخلفات شایع مربوط به حوزٔه نگارش است و می توان  سرقت :مقدمه

مبحث سرقت علمی . آن را از مصادیق تقلب یا فریبکاری در پژوهش به شمار آورد

و تخلفات بسیاری را می توان از جمله مصادیق آن دامنٔه گسترده ای را شامل می شود 
به حساب آورد

ضرورت و اهمیت موضوع سرقت علمی

ا ما به عنوان عضوی از جامعه علمی، انتظار رعایت بیشتر مسائل اخالقی راز 1.

.  دارند

جامعه مهم است که بداند ایده ها، عبارات و مفاهیمی که آگاهانه از دیگرانبرای 2.

.وام گرفته ایم چقدر از متون قدیمی یا جدید استفاده کرده ایم 

سنده جامعه مهم است که بداند عنوان بخشی از قدرت تحقیقاتی و علمی نویبرای 3.

.چقدر به دانش موجود اضافه نموده است 

.  سرقت کننده از این عمل خود سود میبردفرد 4.

.تحصیلی ما، نشانه توانایی و دانش ما استمدارک 5.

عی عضوی از جامعه دانشگاهی با تکیه به این مدارک بدون احراز شرایط واقاگر 6.

در جامعه برای اهداف تخصصی مورد نیاز بکارگیری شود، می تواند  ) علمی
.برای دیگران خطرناک باشد



ایرانوقوع سرقت علمی در علل 
)؛(Publish or Perish! یا منتشر کن یا بمیر»گسترش فرهنِگ •
فشارکاری و مالی و کمبود زمان؛•

تالش برای ارتقاء شغلی و جاه طلبی و غرور و وجود محیط رقابتی؛•

عدم  تسلط به زبان انگلیسی؛•

رشد روزافزون اینترنت و امکانات آن و فقدان فرهنگ استفادۀ صحیح از آن در زمینۀ استناددهی؛•

فقدان دانش و آگاهی از نحوۀ استناددهی و لزوم آن؛•

تنبلی و سستی در پژوهش؛•

نبود قوانین و منشورهای اخالقی مدون؛•

نبود آموزش و نهادینه سازی فرهنگ رعایت مالکیت معنوی؛•

نبود مراکز و نهادهای تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین مربوط در کشور؛•

ناتوانی در نوشتن به دلیل سیستم آموزشی نادرست؛  •

ضعف وجدان و اخالق•

[.  پایان نامه]پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد سرقت علمی-بررسی دانش، نگرش و عملکرد سردبیران نشریات علمی. زهرهعباسیان 
ص150. 1394دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ [: تهران]



علمیراهکارهای پیش گیرنده در برابر سرقت 

كاهش انگیزه براي انجام تقلب و جلوگیري از بروز آن1.

روش های صحیح تحقیق و تفکر انتقادی آموزش 2.

یادگیری جستجوی منابع علمی 3.

از چگونگی نقل قول کردنآگاهی 4.

با نحوه ذکر نمودن منابعآشنایی 5.

با چگونگی تفسیر کردن یک متنآشنایی 6.

موثر و دقیق تقلب انجام شدهشناسایي 7.

با فرد متخلف و جبران تقلب انجام شدهبرخورد 8.

سختگیرانه اساتید راهنمانظارت 9.



راهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف

پژوهشیاخالقی در تدوین و طراحی پرسشنامه های رعایت قواعد 

مؤلفراهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض حق 

 نشرحق مؤلف در قراردادهای مختلف نقض

 غیرقراردادینقض حق مؤلف در فضای

 مؤلفضمانت اجراهای قانونی نقض حق

 ایرانمبانی قانونی اقدامات موقتی و احتیاطی ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق

 ایرانمبانی قانونی جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق

علمیفوری دانشجویان برای جلوگیری از سرقت راهنمای 

استناد به منابع دست دوم و رعایت حلقه های استنادی

علمیکاهش میزان ارتکاب سرقت کمک مدیران به 

راهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض حق (. 1397)، احسان نعمتی
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71مؤلف



کمک مدیران به کاهش میزان ارتکاب سرقت  

علمی

بشناسندسوء رفتارهای پژوهشی و سرقت علمی را خوب 1.

واقع بینانه نسبت به پدیدۀ سرقت علمی داشته باشنددیدگاه 2.

همیشه پیشگیری را اولویت دهند3.

دیگران و ذی نفعان را نسبت به موضوع آگاه و حساس کنند4.

ندقوانین و آیین نامه های مربوط به این موضوع را مطالعه و مد نظر قرار ده5.

برای پیاده سازی سازوکارهای اخالق محور در کل سازمان تالش کنند6.



Plagiarism=سرقت علمی

یکی از جامع ترین تعاریف سرقت علمی، توسط کمیته اخالق  

یا سرقت علمی به استفادٔه غیرعمدی:ارائه شده استنشر

و یا بی مالحظه از کلمات، ایده ها، عبارات، ادعا و یا دانسته

ه استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب ب
اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می شود



فرق بین سرقت علمی و تخلف از کپی رایت

 Laura J. Murrayبه نظر 

اده از عبارت است از استفاده یا بازاستفکپی رایتازتخلف 
 (permission)کلمات و ایده های دیگران بدون اجازه 

به معنی استفاده از کلمات و ایده های اشخاصسرقت علمی
 (acknowledgement)واستناد است بدون اذعان، قدردانی 

است



( صرفًا تخلف از کپی رایت)1مثال 

را کنید فردی یک اثر مکتوب از یک استاد معروففرض 

، کپی می کند و با سوء استفاده از نایاب شدن چاپ آن اثر

.  کپی های خود را به منظور انتفاع مادی به فروش می گذارد

ه و تنها  این جا، فرد مذکور، ادعایی مبنی بر تصاحب اثر نداشت

م او را پس نمی توانی. قوانین کپی رایت را نادیده گرفته است

ت  یک سارق علمی بدانیم، این فرد تنها از قانون کپی رای

.تخطی کرده است



(هم تخلف از کپی رایت و هم سرقت علمی)2مثال 

دون  نویسنده را فرض کنید که اثر شخص دیگری را بیک 

اجازه از وی و بدون آوردن نام نویسنده اصلی و به نام خود  

و  در این جا نویسنده دوم هم نفع مادی می برد. منتشر می کند

هم نفع معنوی، یعنی هم از کپی رایت تخطی کرده و هم 

.مرتکب سرقت علمی شده است



(صرفًا سرقت علمی)3مثال 

ر ، اگر قسمتی از یک اثر دیگعلمیسرقتبا توجه به تعاریف 

را در اثر خود بیاوریم و استناد مناسبی به آن انجام  

در .، مرتکب سرقت علمی شده ایم(دانسته یا ندانسته)ندهیم

ا  عین حال، این اتفاق هنگام نگارش اثر جدید رخ داده و ما ب

.  ه ایماین کار نیت و قصدی برای تصاحب اثر دیگران نداشت

اق  پس تخلف از کپی رایت رخ نداده وتنها سرقت علمی اتف

.افتاده است



آشنایی با برخی مفاهیم مرتبط

ا  ساخت داده و نتایج و ثبت و گزارش آنه( (Fabricationجعل

دستکاری روش کار، ابزار و یا  (Falsification)تحریف

نوان  تغییر و حذف داده ها و نتایج، بطوری که تحقیق به ع

.یک مطلب ثبت شده، مشخص نگردد

تصاحب و تملک ایده ها، نتایج،  (Plagiarism)سرقت ادبی 

کلمات بدون ذکر نام و اعتبار صاحب اثر



چیست؟پارافریز 

ه سه وقتی می خواهیم از کار دیگران در اثر خودمان استفاده کنیم، ب
داریمحالت امکان استفاده 

خالصه نویسی-1

(  یا همان نقل به مضمون Paraphrasingمعادل )بازنویسی -2

.  نقل قول مستقیم-3

وع  گر در هر ن.در هر سه حالت نیاز به استناد داریماست کهبدیهی 
نکنیم،  استفاده از متون دیگران، موازین استنادی را به درستی رعایت

به ویژه، اگر . متهم به ارتکاب سوء رفتار پژوهشی می شویم
ویسنده  به خوبی انجام نشود، حتی با وجود آوردن استناد، نبازنویسی 

ودش( سرقت علمی)به دردسر می افتد و شاید متهم به محتواُربایی 



خالصه نویسی

ت  که از نامش برمی آید، به تلخیص و گزینش جمالهمان طور 

م و  دست می زنیم و متن را کوتاه تر از آن چه هست ارائه می کنی

می عمدتًا این کار با استفاده از همان جمالت متن اصلی انجام
شود



یا همان نقل به   Paraphrasingمعادل )بازنویسی 

(  مضمون

ع اما  ایده و فکر اصلی را تقریبًا با همان تعداد واژۀ متن مرج

ان  با این کار به  خواننده نش. به زبان خودمان ارائه می کنیم

ده ایم  می دهیم که ایدۀ اصلی اثر قبلی را تا اندازه ای خوب فهمی

ی  که می توانیم آن را به زبان خودمان بیان کنیم؛ گاهی حت

ه داریم نشان می دهیم که آن قدر به بحث مسلط هستیم ک: بیشتر

را با استفاده از مهارت خود و بنا به نیاز مخاطب، متن اصلی
.بهتر و دقیق تر توضیح می دهیم



«سایه نویسی» Ghostwriting

بازنویسی نادرست و  »به عنوان معادلی برای مفهوم 
 Inappropriateیعنی معادل فارسی عبارت « فریبکارانه

Paraphrasing  یا مثاًلUnacceptable Paraphrasing 
.استفاده می شود



نقل قول مستقیم

دقت )عبارت و واژه ها را می آوریم و از عالمت نقل قول عین 

« »: شود که عالمت نقل قول در فارسی گیومه به این شکل

تر  است؛ به: " " و در انگیسی کوتیشن مارک به این شکل

است از آوردن عالمت نقل قول انگلیسی هنگام نگارش به

ی، یا اگر در موارد خاص و ضرور( زبان فارسی پرهیز کنیم

(  پاراگراف)تعداد واژه ها بیش از یک جمله و در حد یک بند 
م استفاده می کنیم که نشان دهی (Intention)باشد، از تورفتگی 

.این عبارات و واژه ها عینًا از منبع دیگری آورده شده است



انواع سرقت علمی

.



سرقت علمی بدون استناد به سایر  ( الف

(SOURCES NOT CITED)منابع

ار و علمی به اشکال مختلفی رخ می دهد و آشکارترین مشخصۀ آن استفاده از آثسرقت 
شگیری  به عبارتی استناددهی جزءجدایی ناپذیر پی. ایده های دیگران بدون استناددهی است

.مصادیق آشکار این حالت را در ادامه می خوانیم. از سرقت علمی است

(The Ghost Writer)نویسندۀ شبح یا پنهان 
اشد به شخصی نگارنده و پژوهشگر اثری است و پس از پایان اثر بی آنکه نامی از وی ب

.نام شخص یا اشخاص دیگری منتشر می شود

(The Photocopy)رونویسی
هیچ  مشخصی از متن، دقیقًا رونویسی و کپی برداری از متن دیگران است و( های)قسمت

.تغییری هم مشاهده نمی شود

(The Potluck Paper)مقالۀ معجون
تکمیل نویسنده با کپی برداری از چند مطلب و تلفیق داده ها و یافته های دیگران سعی در

متن خود دارد درحالی که ایده و عبارات اصلی از متون دیگر است



ادامه 

(The Poor Disguise)استتار جزئی
ه و فرد سعی دارد با تغییر کلمات و عبارات ظاهر مقاله را تغییر دهد در حالی که اید

ل جداول و  مثاًل گاهی فرد با تغییر شکل و شمای. محتوای اصلی مقالۀ منبع حفظ شده است
.نمودارها یا تبدیل نمودار به جدول ظاهر مقالۀ اصلی را تغییر می دهد

(The Labor of Laziness)تنبل کاری
در این حالت فرد به جای اینکه یک اثر بکر و جدید خلق کند، مدت زمان زیادی را 

به طوری که اگر همان زمان. صرف سرهم کردن متن، عبارات و ایده های دیگران می کند
الق را صرف نگارش و پژوهش اصیل می کرد و از آثار دیگران سوءاستفاده نمی کرد، خ

.اثری بدون سرقت علمی می شد

(Self-PlagiarismیاThe Self-Stealer)خود سرقتی
شر این مورد هم که چنان که از نامش مشخص است فرد از آثار قبلی خودش که قباًل منت

ر جزئی  شده اند استفاده می کند بدون آن که استناد بدهد یا گاهی همان اثر را با اندکی تغیی
.مثل تغییر عنوان و غیره قصد انتشار مجدد آن را دارد



!  سرقت علمی در عین استناددهی: ب

(SOURCES CITED)

جزء آن  آیا شما هم! پیشگیری از سرقت علمی استناد دادن الزم است اما کافی نیستبرای 
قت علمی  دسته افرادی هستید که فکر می کنید همین که استناد دادید، خود را از شائبۀ سر

.رهایی داده اید؟ اگر چنین است لطفًا نگاهی به این موارد هم بیندازید

(The Forgotten Footnote)استناد ناقص
ر می کند این حالت زمانی است که نویسنده از اثری استفاده می کند و نام نویسندۀ اثر را ذک
با . ی کنداما ذکر سایر مشخصات کتابشناختی که خواننده را به منبع می رساند، فراموش م

.این مخفی کاری، انواع دیگری از سرقت علمی هم در پی آن رخ می دهد

(The Misinformer)استناد گمراه کننده
تن منبع زمانی که نویسنده اطالعات دقیقی از منبع مورد استفاده ارائه نمی کند و عماًل یاف

است اما گاهی نویسنده اطالعات کتابشناختی یا همان استناد را ذکر کرده. غیرممکن است
ور هم گفته به این حالت استناد ک! وقتی مسیر استناد را دنبال می کنیم به منبع نمی رسیم

، یا شاید به دلیل آن هم یا بی دقتی نویسنده در ذکر دقیق اطالعات کتابشناختی است. می شود
ابع گاهی هم دلیل آن اینست که به دلیل وجود من. نوعی استناد، جعلی و ساختگی است

می و متنوع و زیاد و عدم استفادۀ نویسنده از نرم افزارهای مدیریت منابع نوعی سردرگ
.فراموش کردن آدرس دقیق منابع مورد استفاده پیش می آید



ادامه 

(The Too-Perfect Paraphrase)نقل قول کوتاه ناقص•
قول در این حالت استناد به منبع به درستی صورت گرفته است اما درج عالمت نقل•

. برای موارد استفاده از عین عبارت انجام نشده است

(The Resourceful Citer)استناددهنده بیش از حد•
است این حالت که تشخیص سرقتی بودن آن هم تا حدی دشوار است، مربوط به زمانی•

که نویسنده همۀ استنادها را به دقت رعایت کرده، عالمت نقل قول و هر آنچه برای
توای استناددهی الزم بوده است را ذکر کرده است؛ اما مشکل اینجاست که اثر فاقد مح

ند را به عبارتی اگر همۀ مطالب مورد استفاده که دارای استناد هست. بکر و جدید است
ید حذف کنیم نویسنده هیچ حرف جدیدی ارائه نداده است و رسالت پژوهش یعنی جد

.بودن آن کاماًل زیر سؤال می رود

(The Perfect Crime)جنایت تمام و کمال•
رده زمانی که فرد در برخی موارد استنادها و عالئم نقل قول را به درستی رعایت ک•

ایده ها و  (paraphrase)است اما در جاهای دیگری از متن، آگاهانه، با بازنویسی 
مطالب دیگران بدون استناد، آن ها را به نام خود ثبت می کند، مصداق بارزی از 

.ایده  دزدی و سرقت علمی رخ می دهد



مصادیق سرقت علمی



-SelfیاThe Self-Stealer)خود سرقتی
Plagiarism)

مورد هم که چنان که از نامش مشخص است فرد از آثار  این 

ون آن که  قبلی خودش که قباًل منتشر شده اند استفاده می کند بد

مثل  استناد بدهد یا گاهی همان اثر را با اندکی تغییر جزئی

.تغییر عنوان و غیره قصد انتشار مجدد آن را دارد



خود سرقتی 

تناد و اثر منتشرشدٔه خود را در قالبی جدید، با عنوانی جدید بدون داشتن حرفی نو و همچنین بدون اسفرد 
.اذعان مناسب منتشر سازد و خود را از امتیاز انتشار یک اثر جدید بهره مند کند

گاهی فرد داده های حاصل از یک پژوهش را در پژوهش های مختلف به کار می برد و نتایج پژوهش را برای
.ثبت آثار بیشتر و پرکردن رزومه به کار می برد

را رخ می دهد که می توان آنپراکنده نگاریدر این صورت تخلفی از نوع کم فروشی علمی با عنوان نشر 
لبته ا. یکی از انواع دستبرد به خود محسوب کرد چراکه گویا فرد از اثر خود سوءاستفاده کرده است

درصد یک 50الزم به ذکر است زمانی می توان داده های حاصل از یک پژوهش را خرد کرد که بیش از 
.  ستمقاله معمولی اطالعات داشته باشد؛ البته این مقدار طبق مطالعات گوناگون، متفاوت گزارش شده ا

ی به مورد بعدی زمانی است که فرد اثر منتشرشدٔه خود را در محملی دیگر بدون هیچ گونه اشاره یا استناد
ن چاپ برساند که از آن با عنوان انتشار مجدد یا چندگانه یاد می شود یا اثر خود را همزمان برای چندی

ین ا. مجله برای انتشار ارسال کند و باعث اتالف وقت و هزینه توسط داوران، سردبیران و مجالت شود
در مجموع خودسرقتی علمی شامل سه  . تخلف هم با عنوان ارسال مجدد یا چندگانه شناخته می شود

زیرمجموعٔه 

زیرمجموعٔه سرقت علمی  ( خودسرقتی)است و این تخلف «انتشار مجدد و ارسال مجدد، پراکنده نگاری»
.است



کپی برداری و نقل قول
قل قول نقل قول مستقیم، نقل قول غیرمستقیم، ن:مورد حداقل تحت سه حالت ممکن است رخ دهداین 

.مکرر

دون اینکه به زمانی است که فرد به صورت مستقیم آثار دیگران را رونویسی کند بنقل قول مستقیم
ناد که جزء این نکته توجه داشته باشد که در هنگام نقل قول مستقیم الزم است عالوه بر ذکر است

همچنین .در انگلیسی هم استفاده کند“”وکوتیشندر فارسی »«اصلی است از عالمت گیومه
اله استفاده معمواًل برای مطالبی در حدود یک بند یا بیشتر از تورفتگی متن نسبت به بدنۀ مق

.می کنند

ما ایده و مربوط به وقتی است که فرد از نوشته های دیگران استفاده می کند انقل قول غیرمستقیم
ایطی در چنین شر. مطالب دیگران را با کلمات خود بیان می کند و در واقع مضمون نقل می شود

.چشم پوشیداستناد باید ذکر شود و با توجیه این که رونویسی انجام نشده نمی توان از ذکر استناد

( یعنی نوشتن مطلب و ایدٔه دیگران با کلمات خود)کردنبازنویسی

است و در نیز مشمول استناد( کوتاه کردن مطلب و ایدٔه دیگران با کلمات نویسنده)خالصه نویسی
.صورت استناد ندادن، سرقت علمی محسوب می شود

یزان هم به زمانی برمی گردد که فرد تصور می کند چون استناد می دهد می تواند هر منقل قول مکرر
فاده از گرچه در جایی صحبت از مقدار است. که می خواهد از نوشته های دیگران کپی برداری کند

اد به آثار دیگران نشده است اما واضح است که نمی توان مطالب یک مقاله را ولو با ذکر استن
کّرات نقل کرد و مدعی بود که اثر جدیدی خلق شده است



انتشار به زبان دیگر بدون توجه به قوانین  

(ترجمه)چگونگی استفاده 

ود که اثری منتشر می شود از انحصار نویسنده خارج می شزمانی 
.  ودو در واقع از کاالی خصوصی به کاالی عمومی تبدیل می ش

گر و  بنابراین اگر نویسنده ای قصد دارد اثر خود را به زبان دی
به  در جایی دیگر منتشر کند، الزم است ضمن اعالم این مطلب

به  نیز مکات« نخست»، با سردبیر مجلٔه «دوم»سردبیر مجلٔه 
کند و در واقع از او اجازه چاپ مجدد به زبان دیگر را اخذ  

لی همچنین الزم است که نویسنده این مطلب را در متن اص. کند
ا  مقاله نیز به صورت پانویس ذکر کند تا مراتب صداقت ب

هنگام انتشار ترجمۀ اثر. مخاطب را نیز رعایت کرده باشد
ت کنند  نویسنده ای دیگر نیز، مترجم و سردبیر مجلۀ دوم باید دق

ر  که نام نویسندٔه اصلی به طور کامل در مقالٔه ترجمه شده ذک
.شود



Plagiarism Checkerنرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی علمی یا 

ابزارهایی  Plagiarism Checkerنرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا 

ه کار دستبردهای علمی در مقاالت بهستند که برای تشخیص وجود

ین ا. با جستجو در وب می توانید برخی از آنها را بیابید.می روند

ابزارهای آنالین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت

ه می یکی ازقویترین سایتهایی ک. آزاد، قابل دسترسی می باشند

ای شما توانید متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنید و بر

رده مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی ک

، در است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است

.استفاده از این سایت رایگان می باشد. زیر آمده است

http://smallseotools.com/plagiarism-checker

http://smallseotools.com/plagiarism-checker


موتورهای جستجوگر، فرا جستجوگر و یابنده  

سرقت های علمی
.Aفایل مختلف جستجو را بررسی می کندبیست وشش.

www.dogpile.com

.Bت  نه موتور جستجوی به نام را شامل می گردد و شما می توانید درخواس
.انتخاب سه مورد از بهترین یا سریع ترین آنان را بنمایید

www.Profusion.com

.C ي  متننرم افزارها و سایت هایی كه براي كشف دستبرد علمي در اسناد
Turnitinمانند , Eve2 , Scan My essay, Safe Assignبكار میروند

.D
.Eنرم افزازBLAST-et   که عنوان مقاله، خالصه مقاله و کلید واژه های مقاله

را بررسی می کند

http://www.profusion.com/


فهرست تعدادی از سایتهای موجود برای شناسایی  

سرقت علمی
http://www.plagscan.com/
http://seoabzar.com/plagiarism-checker
http://www.anticutandpaste.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.turnitin.com/
http://smallseotools.com/
https://academicplagiarism.com/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://plagiarism-detect.com
http://www.duplichecker.com
http://www.scanmyessay.com
https://www.paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html
http://www.plagiarismsoftware.net/
https://www.scanmyessay.com/
http://www.ithenticate.com/
https://www.diffnow.com/
https://text-compare.com/
https://www.diffchecker.com/
http://www.textdiff.com

http://www.plagscan.com/
http://seoabzar.com/plagiarism-checker
http://www.anticutandpaste.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.turnitin.com/
http://smallseotools.com/
https://academicplagiarism.com/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://plagiarism-detect.com/
http://www.duplichecker.com/
http://www.scanmyessay.com/
https://www.paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html
http://www.plagiarismsoftware.net/
https://www.scanmyessay.com/
http://www.ithenticate.com/
https://www.diffnow.com/
https://text-compare.com/
https://www.diffchecker.com/
http://www.textdiff.com/


نرمافزارهاييكهبرايكشفدستبردعلمي

دریعلمدستبردکشفبرایکههاییسایتونرم افزارها•
Turnitinمانندمی روندکاربهمتنیاسناد , Eve2 ,

Scan My essay, Safe Assign.مؤسسه هایبیشتردر
دانشگاهمثلآمریكادربویژهدانشگاه هاوآموزشی
استفادهTurnitinاز...وآکسفورددانشگاهوبوستون
.می کنند

دکلیومقالهخالصهمقاله،عنوانکهet-BLASTافزازنرم•
.کندمیبررسیرامقالههایواژه



نرم افزارهایی که برای کشف دستبرد علمی



https://www.scanmyessay.com/
كهبرايكشفدستبردعلميscanmyessayنرمافزار



معرفی پایگاه بررسی سرقت علمی فارسی



ن معرفی چند پایگاه بررسی سرقت علمی التی



ن معرفی چند پایگاه بررسی سرقت علمی التی



آموزش و یادگیری روش های صحیح تحقیق و 

جستجوی منابع علمی

در زمان یادداشت برداری از هر متنی در مورد تفسیر،  -

.با دقت عمل نماییمکامل تحلیل و نقد کردن آن متن 

اده اطمینان حاصل نماییم اطالعات منابعی را که مورد استف-

.قرار داده ایم، بدرستی ذکر نموده ایم و استناد داده ایم

در یادداشت های خود حتما بنویسید کدام بخش را از چه  -

ود  متنی اقتباس نموده اید و کدام بخش نظرات شخصی خ
.شما می باشد



:چگونگى ارجاع به منابع را یاد بگیریم

آن مقاله تحقیقى شما اگر ارجاع نداشته باشد، به معناى آن است كه همة
.  از خودتان است

 ارجاع آثار كارشناسان و صاحب نظران مرتبط را نشان مى دهیمبا

 رده کردن حق و حرمت كسانى را كه از كالم و نظراتشان استفاده كادا
ایم

 راه براى اطمینان از دقیق بودن ارجاع هایمان، یادداشت بهترین
بردارى منظم است 

 اده االمکان از نرم افزارهای مدیریت استنادی منابع علمی استفحتی
کنیم



ارجاع در چه مواردى الزم است؟

فکر یا  نه تنها به کتاب بلکه به همه منابعى که براى هر کلمه،

.  اطالعاتى از آنها استفاده کرده ایم، باید ارجاع بدهیم

کتاب ها و مجله هاى علمى  • 

روزنامه ها و مجله هاى خبری• 

جزوه ها یا بروشورها • 

فیلم هاى سینمایى یا مستند، برنامه هاى تلویزیونى• 

سایت هاى اینترنتى و سایر منابع الکترونیک• 



نقل قول مستقیم

:  بایدبیان دقیق کالم شفاهى یا کتبی دیگران، در ایصورت

بیاوریم و بالفاصله منبع را ( ”  “) آن را بین دو گیومه -1

.ذکر کنیم

حتى هنگامى که یک عبارت یا یک کلمه خاص و مهم را -2

.  ریمآن را در گیومه بیاو. از کسى یا منبعى نقل مى کنیم

حتمًا صفحه و کل دقیق مطلب نقل شده را ذکر کنیم-3



نقل قول غیرمستقیم و خالصه كردن

الم تركیب اطالعات و مطالب منبعى دیگر در نوشته خود که آن را با ك
خودمان بنویسیم

ظ معناى یعنی بازنویسى بخشی یا یك قطعه كوچك از یك متن است با حف
مله اصلى با بیانی دیگراین نوع نقل به قلم ما است و از كلمات و ج

:پس باید. هاى خود براى بیان مطالب دیگران استفاده كنیم

یم نیست بدانیم كه فقط تغییر دادن یك یا دو كلمه نقل قول غیرمستق1.

مطلبى را كه خوانده ایم خوب بفهیم 2.

سپس آن را با استفاده از كلمات و عبارات خود بیان كنیم3.

در آخر جمله ذکر دقیق منبع انجام شود4.



تفسیر یک متن

بان  برداشت فرد از نقل قول یک نویسنده و بیان آن به ز-

خود

هرگز متن اصلی نویسنده جابجا نمیشود  --

م  باید مفهو) حتی کلماتی اندک از آن را تغییر ندهید--

(  عبارت را به زبان خود بیان نمایید

خود توانایی اینکه بتوان محتوای اصلی متن را به زبان--

خالصه نماییم


