
  

  

 (plagiarism)سرقت علمی 

 ها ایده افکار، نوشتار، از استفاده ادبی یا علمی سرقت

 خویش عبارات و ایده عنوان به دیگران عبارات و

 .است

 .عمد باشد غیر یا آگاهانه تواند می سرقت از نوع این

 

 علمی سرقت قالبهای و مصداقها انواع

 عمدی: علمیسرقت 

 ،منبع یک گرفتن قرض یا و برداشتن خریدن 

 خود نام به و تغییر آن از بخشی یا و

 هم کنار در متن چند چینش و برداری کپی 

 جدید متن یک عنوان به

 اشتباه های رفرنس از استفاده 

 ذکر بدون دیگر منابع از مطالب کردن کپی 

 منبع

  بدون منبع یک از واژه چهار از بیش استفاده 

 قول نقل های کارگیری نشان به

 :تصادفی علمی سرقت

 منبع ذکر بدون دیگران نظرات از گیری بهره  

 اصلی مطلب به شبیه بسیار مطلب یک تفسیر 

 آن منبع ذکر بدون

 خود از علمی سرقت  

 ترجمه از حاصل علمی سرقت 

 

 :علمیدالیل سرقت 

 هنوز ادبی – علمی سرقت دقیق و اصلی دالیل

 فردی مایه درون از چون کسی نشده، علمی اثبات

 خبر ندارد، دهد، می انجام را ناشایست عمل این که

 دارد: وجود نیز عمومی دالیل اما

 پژوهشی مهارت نبود 

 اینترنتی منابع ارزیابی های دشواری 

 انگیزه مالی از نشر آثار 

 بینی ریز بدون برداری یادداشت 

 ریزی برنامه و زمان مدیریت در ناتوانی 

 

 علمی سرقت برابر در پیشگیرنده راهکارهای

 توسعه نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی 

 از جلوگیری و تقلب انجام برای انگیزه کاهش 

 آن بروز

  تفکر و تحقیق صحیح های روش آموزش 

 انتقادی

 علمی منابع جستجوی یادگیری 

 کردن قول نقل چگونگی از آگاهی 

 منابع نمودن ذکر نحوه با آشنایی 

 متن یک کردن تفسیر چگونگی با آشنایی 

 شده انجام تقلب دقیق و موثر شناسایی 

 انجام تقلب جبران و متخلف فرد با برخورد 

 شده

 راهنما اساتید سختگیرانه نظارت 

        



  

  

 نوشتن زمان در علمی سرقت از جلوگیری

باید ذکر و ـ در هر یک از موارد زیر منبع اصلی می1

به آن بها داده شود )به نقل از سرویس خودآموز 

 Writing tutorialنوشتاری، دانشگاه ایندیانا

Services, Indiana University) 

 های دیگرانـ عقاید، نظرات یا فرضیه

ها و ها، نقشهآمار، نمودارها، طرحـ هرگونه واقعیات، 

 آیندتصاویر که دانش عمومی به شمار نمی

 های گفتاری یا نوشتاری دیگرانـ نقل قول

های گفتاری یا نوشتاری های صورتـ تفاسیر یا ترجمه

 دیگران

ـ نحوه صحیح تفسیر یا ترجمه به کار گرفته شود. 2

 بدین مفهوم که در ارتباط با مطلب مورد نظر در

تفسیر و ترجمه ی بخشی، نقطه نظر متن اصلی 

 برگرفته و در قالب واژگان نگارنده نگاشته شود.

 

های ـ منابع مورد کاربرد انتشار یافته )اعم از صورت3

 مختلف دیجیتال یا سنتی( یا انتشار نیافته به شکل

 .حیح مورد ذکر قرار گیرندص

بازنگری، تصحیح و نهایی نمودن کار. بر این اساس، . 4

کار پایانی، به منظور حصول اطمینان نسبت به ذکر و 

پذیرش تمامی موارد برگرفته از دیگران برای موارد 

باید مورد بازبینی نهایی و بررسی متقابل ذیل، می

 OWLسایت مطالب و منابع واقع گردد )مأخوذ از وب

<http://owl.english.purdue.edu/owl/res
ource>) 

 های درون متنیارجاع 

 هانوشتها و پایانزیرنگاشت 

  فهرست منابع، مراجع و صفحات مورد ارجاع 

 های نقل قولنشانه 

 اقتباس غیر مستقیم مطالب: ذکر منابعی که منبعی 

 کنند.دیگر را نقل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پیشگیری از آن سرقت علمی و راه  
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