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روش هاي سرقت علمی 

مهوش کلهر کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی 
دانشکده پرستاري بروجرد



مقدمھ
سرقت علمی از جمله تخلفات شایع مربوط به حوزه نگارش است و می توان آن را از مصادیق تقلب یا فریبکاري در 

یا دستبرد علمی، در حقیقت استفاده از ایده ها، نظرات و سرقت علمیو به،پالجریزم.پژوهش به شمار آورد
انواع مختلفی دارد از جمله کپی پیست کردن مستقیم سرقت علمی.دستاورد هاي دیگران به اسم خود میباشد

بدون ذکرمنبع و یا کپی برداري از متنی دیگر بدون بازنویسی و پارافریزآن 

ضرورت و اهمیت موضوع سرقت علمی
. از ما به عنوان عضوي از جامعه علمی، انتظار رعایت بیشتر مسائل اخالقی را دارند1.
براي جامعه مهم است که بداند ایده ها، عبارات و مفاهیمی که آگاهانه از دیگران وام گرفته ایم چقدر از متون2.

.قدیمی یا جدید استفاده کرده ایم 
ضافه براي جامعه مهم است که بداند عنوان بخشی از قدرت تحقیقاتی و علمی نویسنده چقدر به دانش موجود ا3.

.نموده است 
. فرد سرقت کننده از این عمل خود سود میبرد4.
.مدارك تحصیلی ما، نشانه توانایی و دانش ما است5.
در جامعه براي اهداف( اگر عضوي از جامعه دانشگاهی با تکیه به این مدارك بدون احراز شرایط واقعی علمی6.

.تخصصی مورد نیاز بکارگیري شود، می تواند براي دیگران خطرناك باشد

http://www.gigapaper.ir/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-plagiarism/
http://www.gigapaper.ir/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-plagiarism/


تاریخچھ 
میالدي به فرهنگ 1620اصطالح سرقت آثار علمی، در سال •

ورت لغت انگلیسی وارد شد و در قرن بیستم میالدي به ص
عمل غیر اخالقی ، نمایش یک کار دروغین، دزدي و منتشر
کردن اندیشه هاي یک پژوهشگر بدون کاربرد این واژه در

»مارکوس والریوس مارتیلیوس«را به » دزدي ادبی«مفهوم 
. شاعر هجوسراي رومی سده نخست میالدي نسبت داده اند

وي خود را ارباب و صاحب و کلمات را برده خویش می دانست
قب و به کسانی که اشعار وي را به نام خود عرضه می کردند، ل

(plagiarius)  به معناي بچه دزد، غارتگر، فریب دهنده داده
.نام بردن از صاحب اندیشه نام برده شده است. بود



بھ دالیل زیر غیر اخالقي محسوب سرقت ادبی
می شود

بھھاآنعقالنیدارایيازبخشيسایرینعباراتوھاایده1.
دیگریفرداسمبھوکپیکھزمانیوآیدمیحساب
.استگرفتھصورتدزدینوعياینشودعرضھ

نایازکندمیادبیسرقتبھاقدامکھشخصیمعموالً 2.
.بردميسودکار

مالکتوانایيازنشانیتواندمیتحصیلي،مدرکداشتن3.
ونبدومدرکاینبھتکیھباشخصیاگرلذاباشدوآن

رایبتواندميشود،استخدامجایيدرالزمشرایطداشتن
.باشدخطرناکدیگران



علل وقوع سرقت علمی در ایران
)؛(Publish or Perish! یا منتشر کن یا بمیر«گسترش فرھنِگ •
فشارکاری و مالی و کمبود زمان؛•
تالش برای ارتقاء شغلی و جاه طلبی و غرور و وجود محیط رقابتی؛•
عدم  تسلط بھ زبان انگلیسی؛•
رشد روزافزون اینترنت و امکانات آن و فقدان فرھنگ استفادۀ صحیح از آن در •

زمینۀ استناددھی؛
فقدان دانش و آگاھی از نحوۀ استناددھی و لزوم آن؛•
تنبلی و سستی در پژوھش؛•
نبود قوانین و منشورھای اخالقی مدون؛•
نبود آموزش و نھادینھ سازی فرھنگ رعایت مالکیت معنوی؛•
نبود مراکز و نھادھای تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین مربوط در کشور؛•
ناتوانی در نوشتن بھ دلیل سیستم آموزشی نادرست؛ •
ضعف وجدان و اخالق•



روشھای سرقت علمی 
سط تعویض نام و آدرس مقالھ ،پایان نامھ یا رسالھ کھ قبال تو-1

ام محقق یا محققین دیگری درھمان کشور یا کشور دیگر انج
شده با نام و آدرس جدید چاپ یا ارائھ دریک مجلھ یا مرکز 

)مصداق بارز سرقت علمی ازنوع عمد(دیگر 

ھا در استفاده از داده ھا ،متون و یافتھ ھای چند مقالھ و تلفیق ان-2
)مقالھ معجون (یکدیگر بھ منظور تولید یک مقالھ نو 

ادگی امکان تغییر متن بھ نوعی کھ تشخیص تقلبی بودن آن بھ س-3
)تنبل کاری (پذیر نیست 



روشھای سرقت علمی

یا،جداولشکلمثلمقالھ،ظاھراصلیمقالھمحتویاتحفظبا-4
)جزییاستتار(یابدتغییرھانموداررسمنحوه

آندرکھدیگراننگارشییافکریسبکیاقالبازاستفاده-5
تنمیکازمقالھیکپاراگرافبھپاراگرافیاجملھبھجملھ
)سبکعلمیسرقت(.شودمیاقتباسدیگر

العاتاطازبخشیانتشارحتییاکاملبطورمقالھیکانتشار-6
بایاھمزمانبطورنشریھچنددرخودھاییافتھوھا،داده

)خودازعلمیسرقت(سھوییاعمدیبطورزمانیفاصلھ



روشھای سرقت علمی

ر استفاده از عین جملالت یا عبارات دیگران بدون نام ذک-7
ند کلمھ منبع و گذاشتن گیومھ کھ در این موارد حتی تغییر چ

ت سرق.(در یک جملھ نیز نمیتواند این جرم را تقلیل دھد
)علمی کپی و درج

وشن استفاده از کنایھ ،تشبیھ یا استعاره دیگران برای ر-8
اگر چاره ای جز این نباشد باید از فرد.کردن یک ایده 

چیده سرقت علمی استعاره کھ بسیار پی.(کسب اجازه شود 
).است 



انواع پالجیاریسم
(Unconscious)ناآگاھانھ 

کردن از در این روش نویسنده بھ دلیل عدم آشنایی با قوانین نگارش، استفاده ن
عالیم نقل قول و عبارت پردازی نامناسب از نوشتار نویسنده اصلی 

(Pharaphrase)،بھ طور ناخواستھ دچار نوعی از پالجریسم خواھد شد.
(Conscious)آگاھانھ 

ران را در بیشتر موارد نویسندگان قسمتی از اطالعات، محصول و نوشتار دیگ
، در کپی برداری نموده و بدون ذکر منابع در مقاالت خود استفاده می کنند

ثبت بعضی موارد نیز مقاالتی را کھ بھ نام شخص دیگری است بھ نام خود
نین در صورت تشخیص این نوع سرقت ادبی مطابق قوا. و ارائھ می نمایند

جرائمی برای نویسندگان در نظر  (COPE)کمیتھ بین المللی اخالق نشر
.گرفتھ خواھد شد



پالجریسم بھ صورت آگاھانھ و ناآگانھ در چند 
:سطح انجام می پذیرد 

کلمھ
1–(Copy & Paste )ساده ترین روش در استفاده از جمالت و نوشتار

.دیگران است کھ با یک جستجوی ساده قابل تشخیص می باشد
در این روش نویسنده تالش می کند با  : (Disguise)حالت پنھان -2

یر و تعبیر تغییر فرمت نوشتار نویسنده اصلی و عبارت پردازی و تفس
از متن اصلی آن را بھ عنوان  (Rephrase & Paraphrase)کردن 

ر تحقیق خود ارائھ دھد اما متاسفانھ معموال مفھوم جملھ اول را تغیی
.ھدنداده و تنھا با قرار دادن کلمات مترادف جملھ بندی را تغییر می د

در این روش نویسنده با  : (Bad Citation)منبع نویسی نامناسب -3
ز این سطح ا. ارجاعات نامناسب سعی در گمراه کردن خوانندگان دارد

قابل تشخیص نبوده و ،Primary Checkپالجیاریسم در مرحلھ 
.مختص بھ داوران، متخصصان فن و سردبیر مجالت می باشد



پالجریسم بھ صورت آگاھانھ و ناآگانھ در چند 
سطح انجام می پذیرد

ساختار
1-Mosaic :وش در این ر. در این روش متن در اصالح موزاییکی از نقل قولھای نویسندگان دیگر می باشد

نداده و این نویسنده با اضافھ کردن توضیحات و تغییر جملھ بندی، مفاھیم نویسندگان اصلی را تغییر
.مصداقی از پالجریسم می باشد

2-Multiple Sources :ھ ب. در این روش محتوای اصلی متن از چند منبع مختلف کپی برداری شده است
گر در این حالت ا. علت تفاوت نحوه نگارش قسمتھای مختلف متن، توسط خواننده قابل تشخیص است

انجام شده باشد معموال بھ نویسنده ارجاع داده می شود تا آن را تصحیح نماید و قابلDiscutionبخش 
.بررسی است اما در بخش نتایج قابل قبول نمی باشد

3-Plagiarism of Idea : استفاده از روش تحقیق و دانش علمی محققان بھ نام خود، سطح باالیی از
.پالجریسم می باشد

4-Authorship :ر درج اسامی افرادی کھ در تحقیقات و ارائھ متون نقشی نداشتھ اند و یا موضوع مقالھ د
این نویسندگان در اصطالح . حوزه تخصصی ایشان نمی باشد نیز نوعی از پالجریسم است

Guest Author ھ در می شوند و تنھا بھ دلیل استفاده از اعتبارعلمی ایشان و یا متاسفاننامیده
.آنھا در مقاالت درج می شودبعضی موارد بھ اصرار اساتید، نام

5-Plagiarism of Self :رایت آن مقالھ مختص بھ -عد از چاپ مقالھ در یک مجلھ، حقوق مربوط بھ کپی
آن مجلھ می باشد و نویسنده ھنگام استفاده از آن مقالھ در متون دیگر حتما باید قوانین ارجاع 

روش منبع نویسی را رعایت نماید و با استناد بھ اینکھ مقالھ توسط خود شخص تھیھ شده و حتیو 
.تحقیق و یا دانش ارائھ شده بھ نام شخص باشد قابل توجیھ نیست



راھھای  پیشگیری ازسرقت علمی 
نماییدمطالعھرااستشدهارائھمجلھتوسطکھمولفینبھمربوطدستورالعمل-
نماییدسپاسگزاریکلماتیاھاایدهمنبعودیگرانمشارکتازھمیشھ-
باشدگیومھداخلباید)قولنقل(کلمھبھکلمھموادیامتنازاستفاده-
.نماییداستنادنگارشدراستفادهموردمنابعبھ-
استفادهدتانخوازکلماتسپسوکنیددرکرامفھومکاملبطورکنیدسعیابتداتفسیرھنگام-

.نمایید
.ماییدناستفادهمنبعازنھیااستمتداولدانشیکحقیقتیامفھومداریدشککھھنگامی-
یمپیچیدهمطالعھیکاگر-.دھیدانجامصحیحصورتبھرادھیاستنادکھشویدمطمئن-

بھراآننبایدودھیدانجامرااینکارگرددارائھپیوستھھمبھکلیکصورتبھتواند
.کنیدتقسیممجزامقاالت

عاطالبھراایدکردهمنتشرقبالکھرا،اطالعاتیانتشاربرایمقالھیکارسالھنگام-
.برسانیدخوانندگانوویراستاران

cover)لترکاورھمانیاجلدروینامھدر- Letter)وباشدمطلعبایستمیسردبیر
.شوندآگاهقبلیکاربھاستنادوکردنبرجستھطریقازخوانندگان



سرقت علمی از دو جنبھ مورد توجھ پژوھشگران است

جلوگیري از سرقت علمی 
تشخیص سرقت علمی

عموال ناآگاھانھ ســرقت علمی میتواند بھ دو دســتھ آگاھانھ و ناآگاھانھ نیز اتفاق بیفتد وم: جلوگیری از سرقت علمی 
برگزاری منظم و دورھای (بھ دوروش آموزش رسمی و غیر رسمی رخ میدھد وبرای جلوگیری آن

تواند در در زمینھ پیشــگیری از ســرقت علمی می)کارگاه ھای آموزشی، سخنرانیھای علمی، تولید محتوا 
.آگاه سازی مثمر ثمر باشد

برای جلوگیری از ســرقت علمی آموزش کار با نرم افزار تشخیص سرقت علمی-1
ھیآموزش واطالعات جامعی در مورد نحوه اســتناد دھی صحیح، شــکل درست ارجاعات و اســتنادات، سبکھای مختلف اســتناد-2
.گنجاندن  درس اجباری  در دانشگاه کھ تدریس ان  توسط کتابداران متخصص باشد-3

دستی و ماشینی : تشخیص سرقت علمی
.قسیم کردروشھای تشخیص سرقت علمی را از جنبھ مرجع مورد مقایسھ میتوان بھ دو دستھ درونی و بیرونی ت



خود چگونھ از درصد تشابھ یا سرقت ادبی در مقالھ 
قبل از ارسال بھ مجلھ مطلع شویم؟

:می تواند بھ دو صورت اتفاق بیفتد Plagiarismیا سرقت ادبی
استنویسنده بخشی از متن را بدون ارجاع در متن خود وارد نموده: عامدانھ

نویسنده بدون اطالع و صرفا بصورت اتفاقی متنی:Unintentional plagiarismغیر عمد یا 
.مشابھ مقاالت دیگر نوشتھاست

فایل .ابتدا متن خود را جھت بررسی بھ مجموعھ ارسال نماییدسرقت ادبیجھت جلوگیری و رفع
مشابھ و درصد تشابھ مقالھدر متن شما، نام و آدرس plagiarismگزارش حاوی محل 

.باشدمی
درصورتی کھ بصورت غیر عمد تشابھی در متن وجود دارد از تکنیک ھای پارافریز یا 

Paraphrasing  جھت رفعplagiarism بشرح زیر استفاده نمایید.
تعویض نمایید) بدون تغییر معنی(کلمات را با کلمات ھم معنی 

جھت سھولت در انتھای مطلب ارائھ  Phrasal Verbsلیست (فاعل و فعل را تغییر دھید 
استگردیده

تنھا بھ تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید
یش از متن شما برطرف گردیده در صورتی کھ تشابھ متن شما بسرقت ادبیبا توجھ بھ اینکھ

نیز ھست بنابر این حتما ارجاع علمیگزارش گردیده متن شما دچار سرقت% 50
)Citation) دھید.



تشخیص شباھت با روش بیرونی
دراین روش، مدرک مشــکوک با مجموعھ ای از ســایر 

ھر چھ تعداد مدارک . مدارک مورد مقایسھ قرار می گیرد
و موجود در این مجموعھ بیشتر باشد کار مقایسھ با دقت

اطمینان باالتری صورت میگیرد 
نوع مکانی و بھ دو: تشخیص شباھت با روش بیرونی

سراسری تقسیم میشود
. ســرقت ایده نیز در زمره روشھای تشخیص بیرونی است



تشــخیص شــباھت مکانی
از پرکاربرد ترین روشھای تشخیص سرقت علمی روش •

در این روش ھر مدرک بھ زیر. انگشت نگاری مدرک میباشد
کھ بھ عنوان اثر انگشت عمل. رشتھ ھایی تقسیم می شود

زیر رشــتھ ھای مدرک مشــکوک با زیر رشتھ ھای. میکنند
مدارک موجود مقایسھ میشوند و تشخیص متن مشکوک 

ل این زیر رشــتھ ھا بھ نوعی مدرک را تحلی. صورت میگیرد
و خالصھ میکنند و مشــابھ نمایھ مقلوب در بازیابی مدارک

این روش ســند را بھ صورت منحصر بھ فرد. عمل میکنند
رد عملک. شناسایی میکند) مانند اثر انگشــت برای انســان(

روش مذکور بستگی بھ واحد انتخاب شده از متن دارد کھ 
.  میتواند در سطح حرف، کلمھ و یا جملھ باشد



تشخیص شباھت سراسری
ھای ، تشابھات قسمت)تشخیص شباھت مکانی(در روش قبلی •

محدودی از متن بازیابی میشــدند اما در تشــخیص شباھت 
سراسری، قسمتھای بزرگتری از متن و یا کل مدرک مورد 

یزان روشھایی کھ بر اســاس تحلیل م. تحلیل قــرار میگیرند
رخداد کلمھ در کل مــدرک عمل میکنند، مانند مدل فضای 

، در تحلیل سراســری. برداری، در این دستھ قرار میگیرند
ی حروف اضافھ در نظر گرفتھ نمیشــوند و فقط ریشھ اصل

شکیل کلمات در نظر گرفتھ میشود تا بردارھای کلمات متن را ت
ک اما در تحلیل شباھت مکانی توالی تطابق کلمات مدر. دھند

ت را مشکوک با مدرک اصلی کھ حداقل تعداد کاراکترھا و کلما
.  دارند مشخص میشود



تشخیص سرقت علمی با روش درونی

تشخیص سبک نگارش یا استایلومتری از جملھ روشھای
ست تشخیص سرقت علمی درونی است و مبنای آن بر این ا

ر د. کھ ھر نویسنده سبک نگارشی منحصر بھ فردی دارد
این روش قسمتھای مختلف متن از لحاظ سبک نگارشی

ظر قسمتھایی از متن کھ از ن. مورد مقایسھ قرار میگیرند
وان سبک نگارش با سایر قسمتھا، ناھماھنگی دارند بھ عن
در . دقسمتھای مشکوک و سرقت علمی تشخیص داده میشون

این روش سبک نگارش فرد در یک متن با متن مقاالت
.قبلی وی مورد مقایسھ قرار میگیرد



تشخیص سرقت علمی با روش درونی

عمدتا تحقیقات در زمینھ روشھای درونی تشخیص سرقت
د علمی در زمره تحقیقات حوزه بازیابی اطالعات ھوشــمن

مدل بولی، فضای برداری، نمایھ ســازی. قرار میگیرند
ناظر، پنھان، الگوریتمھای یادگیری ماشینی با ناظر و بدون

ســتی بازیابی اطالعات فازی، بازیابی اطالعات مبتنی بر ھ
ای شناســی و تکنیکھای مبتنی بر گراف از جملھ روشھ
مورد بازیابی اطالعات ھستند کھ در تشخیص سرقت علمی

استفاده قرار میگیرند



روشھای مبتنی بر قانون و مبتنی بر پیکره
ا و روشھــای مبتنی بر قانون، با بکارگیری قواعد و قوانینی مانند گرامرھ: 

انون، از نمونھ روشھای مبتنی بر ق. بھ تشــخیص میپردازند then..ifقاعدھھای 
جود در تشخیص سرقت علمی مبتنی بر استناد میباشد بررسی و ارزیابی مو

ب قرار ترتی. مقاالت میتواند تشابھاتی را بین مدارک بازیابی و مشخص کند
اند گرفتن الگوھای استنادی ارجاعات مقالھ اگر در دو مدرک مشابھ بود میتو

.احتمال ارتکاب سرقت علمی توسط نویسنده یا نویسندگان را نشان دھد



روشھای تشخیص بین زبانی یا سرقت علمی

آنزااســتفادهدرسھولتوماشــینیترجمھگســترش:ترجمھ
.میسازدھموارعلمیسرقتارتکاببرایرازمینھ

ھایزباندرعلمیسرقتتشخیصبھزبانیبینروشھای
انھایزبدرزبانھدودیکشنریساختبا.میپردازندمختلف
بھبدأمزبانتبدیلبھقادرکھماشینیمترجمھایومختلف

زبانھایدرعلمیسرقتتشخیصباشند،مقصدزبان
ســاختارھایازاستفادهســوء.میپذیردصورتمختلف
رادافکھاستزمینھایشرقیوغربیزبانھایدرمتفاوت

میکندعلمیسرقتارتکاببھترغیبرا



راھھای تشخیص سرقت علمی
:سایت ھای اینترنتی تشخیص سرقت علمی مقاالت -1

از جملھ راھھای تشخیص سرقت علمی مقاالت ، برخی سایت ھای 
با قرار اینترنتی ھستند کھ بھ حالت یک موتور جستوجوگر ھستند و

د دادن متن خود می توانید میزان سرقت علمی موجود در متن را بدانی
ی بسیاری از این سایت ھا رایگان می باشند و در دسترس ھرشخص. 

اده کنید قرار دارند و تنھا با داشتن آدرس سایت می توانید از آنان استف
بھ. ولی این سایت ھا دارای یک مشکل اصلی و اساسی می باشند 

ز دلیل رایگان بودن این سایت ھا ، آنان بھ مقاالت علمی بسیاری ا
دسترسی ... و  JCR ،ELSEVIER ،SPRING ،ISIپایگاھھا از جملھ 

بنابراین اگر مقالھ شما حاوی مطالب سرقت شده از مقاالت. ندارند 
.این مجالت باشند قابل کشف نمی باشند 



ی آدرس برخی از سایت ھاع تشخیص سرقت علم
:موجود در مقاالت علمی

http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://plagiarism-detect.com
http://www.duplichecker.com
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://www.scanmyessay.com



معرفی چند سایت رایگان در چک کردن آنالین 
مقالھ

www.checktext.org
ww.duplichecker.com 

www.dustball.com
www.plagiarisma.net

www.plagiarismchecker.com
www.plagiarismdetector.net

www.plagtracker.com
www.searchenginereports.net

www.smallseotools.com



نرم افزاھای تشخیص سرقت علمی مقاالت-2

ھ تشخیص بھتر و دقیق تر روش دیگری وجود دارد کبرای 
ت آن ھم استفاده از نرم افزارھای تشخیص سرقت علمی اس

ن البتھ این نرم افزار ھا ھم ایرادھایی دارند ، برخی از ای. 
اک نرم افزارھا رایگان و برخی دیگر نیازمند خرید اشتر

دارند و بسیاری از این نرم افزارھا نیز دقت باالیی ن. ھستند
ھ یا ھمانند سایت ھایی کھ اعالم کردیم امکان دسترسی ب

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر برخی از پایگاھھا را 
.ندارند



نرم افزارھای بررسی سرقت ادبی فارسی

یکی از سامانھ ھای سرقت ادبی کھ برای :ھمانند جوسامانھ
ھ زبان فارسی ایجاد شده سامانھ ھمانند جو است کھ می تواند ب

سرعت میزان شباھت مقالھ و پایان نامھ ھا را بھ منابع موجود
لب معیار سنجش این سایت ایرانداک بوده و مطا. بررسی کند

شما را با توجھ بھ مقالھ و پایان نامھ ھایی کھ در این منبع 
فایل کافی است وارد سایت شوید،. موجود است بررسی می کند

خود را آپلود کرده و در کوتاه ترین زمان نتیجھ را مشاھده 
.کنید
رسی این سایت یکی دیگر از پایگاه ھای بر:سمیم نورسامانھ

ا را سرقت ادبی فارسی محسوب می شود کھ می تواند متون شم
با داده ھای خود بررسی کرده و نتیجھ را نمایش دھد

http://tikservice.irandoc.ac.ir/
http://samimnoor.ir/


https://tik.irandoc.ac.ir ھمانند جوسامانھ

https://tik.irandoc.ac.ir/
http://tikservice.irandoc.ac.ir/


:اسامی برخی از این نرم افزارھا عبارتند از
Grammerlyگرمرلی 1.
COPYLEAKSکپی لیکس 2.
Plagiarism  checkeپلیجریزم چک 3.
(Plagiarisma)پلیجریزما4.
(DupliChecker)چکرداپلی 5.
.6PlagTracker
(PlagScan)پلیج اسکن7.
(CopyEscape)کپی اسکیپ8.
.9SmallSEOTools

یونی چک10.



نرم افزار ھای بررسی سرقت ادبی انگلیسی

Ithenticate: این سایت یکی از بزرگ ترین پایگاه ھای سرقت ادبی دنیا محسوب می
 کھ بانک اطالعاتی بسیار وسیعی دارد و می تواند مطالب شما را از بین سایت ھایشود

را نمایش اینترنتی، پایان نامھ ھا، مقالھ ھا و منابع دیگر بھ صورت کامل بررسی کرده و نتیجھ
.ه می کنندبسیاری از مجلھ ھای بین المللی برای اعتبارسنجی مقاالت از این پایگاه استفاد. دھد
Eve2: مقالھ ۴یکی دیگر از پایگاه ھای مھم است کھ موتور جستجوی قوی داشتھ و می تواند

ختھ این سایت بھ گونھ ای طراحی و سا. دقیقھ بھ صورت کامل بررسی کند۱۵را ھمزمان در 
واند با شده کھ بھ دلیل داشتن موتور جستجوی قوی در متون بسیار زیاد غرق نمی شود و می ت

ب فایل شما متن خود را در قال. سرعت باال متون اصلی کھ شبیھ متن شما است را تشخیص دھد
ر است این پایگاه قاد. ورد آپلود می کنید و پس از بررسی نتیجھ بھ شما نمایش داده خواھد شد

.لینک منابعی کھ از آن کپی شده را نمایش دھد
DupliChecker:ودیکی از پایگاه ھای رایگان در زمینھ تشخیص سرقت ادبی محسوب می ش  .

DupliChecker قادر است متون شما را بھ صورت رایگان از نظر سرقت ادبی و مشکالت
کلمھ را انتخاب و از ۱۰۰۰توجھ کنید کھ با ھر بار جستجو می توان . گرامری بررسی کند

نظر سرقت ادبی جستجو کرد

http://www.ithenticate.com/
https://www.duplichecker.com/


بررسی مقالھ خود از نظر پالجیاریزم 
Plagiarism

، محققین و پژوھشگران دو انتخاب کلی را جھت امروزه
.پیش رو دارندپالجیاریزمبررسی مقالھ خود از نظر

آنالین و رایگان بسپارند،خود را بھ سایت ھای مقاالت -1
از طریق مجموعھ یپالجیاریزمپرداخت ھزینھ، اقدام بھ بررسیبا -2

iمعتبری چون  thenticate و یاTurnitinنمایند.

http://www.gigapaper.ir/?s=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85
http://www.gigapaper.ir/?s=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85


معایب و محدویت ھای سایت ھای رایگان در تشخیص پالجیاریزم

عدم توانایی جستجو در متن مقاالت تمام ناشران بھ خصوص انتشارات مھم و -1
...  برجستھ ھمچون الزویر،اشپرینگرو

معموال محدود بھ خالصھ مقاالت (محدود بودن جستجو بھ متون آنالین رایگان -2
)میباشد 

محدود یت  درتعداد لغت قابل جستجو  -3
غیر تخصصی بودن جستجوھا با توجھ بھ محتوای متون -4
وجود صفحات تبلیغاتی بسیار در سایت ھا -5

و محدویت ھای زیر در بسیاری ازموارد دیده می شوند 
عدم توانایی در نشان دادن منابع مربوط بھ جمالت مرتکب پالجیاریزم -
وی سرور ھای خود و احتمال سوء استفاده.احتمال ذخیره سازی متون مقاالت بر ر-

در برخی موارد 
ھا عدم توانایی تولید محتوا ی قابل پرینت در قالب یک خروجی در اکثر سایت-
 searchتبلغاتی بسیار با فشار دادن کلمھ JUNKباز شدن ھمزمان صفحات -
عدم گزارش دقیق میزان تشابھ متن با متون موجود در اکثر سایت ھا-



چرا تشابھ نگارشی  متون خود را باسایتھای  رایگان  
بررسی نکنیم 

ذخیره سازی متون بر روی سرورھا -1
محدود بودن مشابھت یابی بھ مقاالت رایگان -2
عدم دسترسی بھ متون انتشاراتی ھای معتبر -3
محدودر تعدادلغت قابل جستجو -4
تونغیر تخصصی بودن جستجوھا با توجھ بھ محتوای م-5



بررسی کنیم IThenticateچرا تشابھ متون خود را با 

میلیون سند و مقالھ 40بررسی بیش از 
ناشر معتبر علمی 590دسترسی بھ متون بیش از 

میلیارد صفحھ وب50بررسی بیش از 
درصد مجالت با ایمپکت باال 85استفاده در بیش از 

معتبر ترین نرم افزار مشابھت یابی متون در دنیا



iThenticateراھنمای استفاده از پایگاه 
•iThenticate با بهره گیري از پایگاه داده غنیCrossref قدرتمندترین نرم افزار

پایگاه . در مقاالت علمی سرقت( Plagiarism)براي چک کردن موارد سرقت ادبی 
com.ithenticate.www میلیارد 60با مخزن داده خود که هم اکنون بالغ بر

میلیون محتواي علمی دیجیتال ا ست تالش میکند میزان شباهت110صفحه 
درصد مقاالت ار سالی کاربران با مخزن داده خود را با بیشترین میزان دقت بر حسب

ستفاده هم اکنون پایگاههاي ایرانی متعددي سرویس مشابهت یابی را با ا. ارائه نماید
هم اکنون شرکت . از خدمات این نرم افزار با هزینه هاي گزاف ارائه مینمایند

اکسس فالینوس از طریق سرویس دسترسی مستقیم به پایگاههاي اطالعاتی ایزي
)http://ezaccess.ir( دسترسی مستقیم به این پایگاه را براي کاربران

.دانشگاههاي موسسات علمی طرف قرارداد خود فراهم نموده است



: کاربران الزم است بعد از عضویت یا ورود بھ پایگاه مگاپیپر در نشانی: روش استفاده
(http://megapaper.ir) بھ بخش دسترسی مستقیم پایگاھھا ( شکل زیر1گزینھ(

را انتخاب نمایندiThenticateوارد شده پایگاه ( شکل زیر2گزینھ 



امکان  File a Uploadبا فشردن دکمھ 4بعد از ورود بھ پایگاه مرحلھ 
بھ پایگاه وجود ...( مقالھ علمی )اضافھ نمودن فایل محتوای علمی 

.خواھد داشت



را در فرم مربوطه شکل مقابل اطالعات مربوط به محتواي خـود
دگی نام نویسنده اول، نـام خـانوا: به ترتیب زیر وارد نمایید

نویسنده اول، عنـوان مناسـب دلخـواهی بـراي ایـن رکـود 
دیجیتال کـه بعـد از بازیـابی نتیجـه از طریـق آن معرفـی

.میشود
: نکات

.مگابایت باشد100حجم فایل ارسالی باید کمتر از 
هزار کلمـه 25صفحه 400حداکثر تعداد صفحات فایل ارسالی 

ابی قاعدتا با توجه به تعداد صفحات، زمان مشابهت یـ. است
در اینجــا فرمتهــاي متعــددي نظیــر .( .متغیــر خواهــد بــود

DOC, PostScript, PDF, HTML, Excel, PPT, 
WPD, ODT, RTF پشتیبانی میشود.

شد بعد از آپلود موفق فایل صفحھ مقابل ظاھر خواھد
. کھ در آن وضعیت درخواست شما نمایش داده میشود

درخواستھای ارسالی ابتدا در وضعیت انتظار 
(waiting )شکل مقابل پس از مدت . قرار میگیرد

ھ زمانی کھ پردازش آن بھ اتمام برسد وضعیت آن ب
.تغییر خواھد یافت( Success)حالتموفق 



در مواردی کھ زمان پردازش درخواستھا 
بعد از اتمام فرایند . طوالنی است

ای مشابھت یابی ایمیل اطالع رسانی بر
ھ کاربر ارسال میگردد تا با مراجعھ ب

را پایگاه بتواند نتیجھ شباھت یابی
)در شکل مقابل6گزینھ . (مشاھده نماید

ضعیت کاربران بعد از دریافت ایمیل فوق با مراجعھ بھ نشانی ذکر شده و
مثال در بخش (شکل مقابل )درخواست خود را مشاھده خواھند نمود 

) درصد با سایر منابع علمی 27گزارش مشابھت یابی، میزان شباھت 
ن برای اطالع از جزئیات ای. مخزن داده این پایگاه نمایش داده شده است
.کلیک کنید) 7گزینھ (گزارش کافی است روی درصد گزارش 

ایگاه لطفا بعد از بررسی گزارش مربوطھ اصل گزارش را از پ: نکتھ مھم
)8گزینھ ( Deleteبا استفاده از گزینھ . حذف نمایید



ر در صفحھ گزارش، د: شامل نکات زیر است) شکل زیر(گزارش کامل شباھت یابی 
ستون سمت راست بھ میزان شباھت بخش. بخش متمایز در سط صفحھ وجود دارد

اشاره میکند کھ بر حسب iThenticateھای متن شما با منابع موجود از مخزن پایگاه 
با کلیک کردن روی ھر بخش از آن. درصد با رنگھای مختلف مشخص شده است

امکان چاپ. جزییات متن مورد اشاره سند مرجع در میان صفحھ نشان داده خواھد شد
.ارداین گزارش با فشردن دکمھ در پایین صفحھ گزارش، سمت چپ وجود د) دانلود(



:سایر نکات
 Methodsکھ سوابق پژوھشی مو ضوع مقالھ بررسی می شود یا  Introductionاز آنجا کھ در بخش -1

ینا اشاره بھ عباراتی است کھ احتماال در سایر فعالیتھای پژوھشی مشابھ نیز ع Referencesنیز بخش 
تشابھ را البتھ کمترین سھم در میزان. ذکر شده است لذا وجود تشابھ در این در بخش اجتناب ناپذیر است

.  نمیشوددر مشابھت یابی این پایگاه اطالعات تصا ویر، فرمولھا مشابھت یابی. بھ خود اختصاص می دھد
تی درصد ناچیز شمرده میشود میزان تشابھ بیش از این مقدار بایس20بطور کلی میزان شباھت  کمتر از 
.توسط نویسنده بررسی اصالح گردد

رقت ادبی از آنجا کھ بیشتر ناشران قبل از ارزیابی علمی مقاالت ارسالی، از طریق ھمین پایگاه، بحث س-2
اعالم کرده یا تشابھ یابی را انجام میدھند با اطالع از سقف تعیین شده از میزان تشابھ کھ ناشرین مختلف

ی از بسیار. اند تالش کنید با اصالحات الزم از ارسال مقالھ خود قبل از رفع ایرادات اجتناب نمایید
بھ . ندناشران قوانین خود در مبحث سرقت علمی را بصورت واضح در پایگاه اطالعاتی خود ارائھ می کن

:  الزو یر در نشانی http://bit.do/enq73: عنوان مثال، اشپرینگر آن را در نشانی
http://bit.do/enrbtارائھ نموده است.

:زبان مختلف را داراست کھ عبارتند از30این ابزار امکان مشابھت یابی در میان منابع علمی از -3
Chinese (simplified and traditional), Japanese, Thai, Korean, Catalan, Croatian, Czech, 

Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian (Bokmal, 
Nynorsk), Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, 
Swedish, Arabic, Greek, Hebrew, Farsi, Russian, and Turkish 

.کھ زبان فارسی نیز جزئی از آن است
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