
  معرفي دوره

. ديـ  افزاي مـ  انيراني ا ي روز به روز بر اعتبار ملّ      ،يراني ا ي و رشد چاپ مقاالت پزشك     راني ا يشتاب علم 

 ي مقاالت به جـا    تيفي ك شي مورد توجه قرار گرفته است، افزا      شي از پ  شي ب راي آنچه اخ  اني م نيدر ا 

 بــه ي آلــودگ ازيريشگيــ مقــاالت، پتيــفي از مــوارد كيكــي.  باشــدي مقــاالت مــتيــ كمشيافــزا

Plagiarism ي زبان بوم،يسيبا توجه به آنكه زبان انگل   .  باشد ي م ي در مقاالت علم   ي سرقت علم  اي 

 مقالـه  كيـ  ني تـدو ي مقاالت مشابه بـرا ي و دستوريي باشد، احتمال استفاده از ساختار انشا    يما نم 

 واسـته  ناخ يراني ا  ممكن است پژوهشگران   جهي وجود دارد و در نت     يراني پژوهشگران ا  اني در م  د،يجد

  .  تباه گرددشهي همي آنان براي افتاده و اعتبار علمPlagiarismبه دام 

 آشـنا نمـوده و بـا آمـوزش       Plagiarism ي و مبان  قي بر آن است تا شما را با مصاد        ي دوره درس  نيا

  . مبرّا نگاه داردPlagiarism به ي از آلودگشهي همي شما را برا،ييراهكارها

  

  Plagiarism فيتعر

Plagiarism    يني برگرفته از واژه الت Plagiarius   باشـد و عبـارت اسـت از         ي سرقت م  ي و به معن 

). 1( در متن مقاله و منسوب نمودن آن بـه خـود             گراني د دياستفاده از جمالت، عبارات، افكار و عقا      

به  كلمه مـشا   10 تا   7 موجود است كه عبارتست از به كار بردن          Plagiarism از   زي ن يگري د فيتعر

 توجـه داشـت كـه تمـام         دي مفهوم با  ني درك بهتر ا   يبرا".  از آنها  ي بدون ذكر نام   گرانياز مقاالت د  

 در واقـع در     م،ي خـوان  ي را مـ   ي مطلب يوقت.  استوار است  نيشي پ ي ما بر دانسته ها    ي فعل يدانسته ها 

امـا  . دريـ  گي ما شـكل مـ     دگاهي و بر اساس آن، د     مي هست گراني د يحال استفاده كردن از دانسته ها     

 قرض گرفته   گراني آنچه از د   ني ب دي با م،ي كن ادهي كاغذ پ  ي افكار خود را بر رو     مي كه قصد دار   يهنگام

 با ارجاع دادن مطالب بـه  ت،ي ن نيا. مي با آنچه كه از تفكرات ما حاصل شده است تفاوت قائل شو            ميا

 اتفـاق افتـاده     يمـ  سـرقت عل   نصورت،ي ا ريدر غ . ردي گ ي به خود م   يمنابع مورد استفاده صورت عمل    

  ).1(".است



  

  Plagiarism خچهيتار

Plagiarism   اتهـام و    ني كهـن دارد؛ نخـست     ي و قـدمت   ستيـ  مربوط به روزگار ما ن     ي تنها مسئله ا 

 شـاعر  كي كه اشعار ي روم رخ داد؛ زماني در زمان امپراتور Plagiarism مربوط به    ييمحاكمه قضا 

 انـواع   ي طبقـه بنـد    نينخـست ). 2( شـد    ي مـ  انيـ  ب ي و بـدون ذكـر نـام و        يگري توسط فرد د   يروم

Plagiarism ـ ي اي و توسط شاعري قرن دهم هجر   در  مطـرح  ي واعـظ كاشـف  ني بـه نـام حـس   يران

 همچنـان  شي كرده اسـت كـه كمـاب   مي نوع تقس4 را بر Plagiarism در كتابش    يو.  است دهيگرد

  ).3( باشد ي مي امروزي هاي بندمي به تقسهيشب

  

  Plagiarism وعيش

 مسئله و رشد آمار مربوط به       ني دو چندان برخوردار گشته، گرچه ا      يتي از اهم  Plagiarismمروزه  ا

 تـه ي به كماني گزارشها تعداد موارد ارجاع دانشجو    يبنابر برخ .  شود ي مربوط نم  ريآن تنها به دهه اخ    

در % 41 بـه    1999در سـال    % 10 از   Plagiarism در خـصوص     كاي آمر ي دانشگاهها ي انضباط يها

 نيـ  از علـل ا يكـ ي رسد كـه     يبه نظر م  .  سابقه است  ي ب ي رشد ياي است؛ كه گو   دهي رس 2001 الس

 باشد كه در اواسط دهـه       ي انتشار مقاالت علم   هي بر پا  ي علم يرشد مربوط به مقررات مربوط به ارتقا      

 ي علوم و در سرتا سر جهـان رخ مـ          ي در تمام شاخه ها    Plagiarism.  به مرحله اجرا درآمد    1970

 وعي منتشر شد، ش   مزي تا وركيوي كه توسط مجله ن    1990 گزارشها در سال     ني از نخست  يكي در. دهد

 در Plagiarism اقدام به زاني منيشتري آمار منتشر شده، بهيبر پا). 4( رسد يم% 30 آن به يجهان

 اني از دانـشجو   شتري تر ب  نيي مقاطع پا  اني دانشجو اني اقدام در م   ني دهد و ا   ي رخ م  اني دانشجو انيم

  ).4( باشد ي باالتر ممقاطع

  

  



  راني در اPlagiarism توجه به تياهم

 نيـ ا). 5( جهـان داشـته اسـت    ي كشور هـا  اني را در م   ي شتاب علم  نيشتري ب ري اخ ي در سالها  رانيا

 را بـه  انيـ  جهانژهيـ  توجه ويعي مسئله بطور طبنيا.  افتخار ما در سطح جهان بوده است   هيتحول ما 

 و صـحت    تيـ في به رشد متـوازن ك     ژهيتوجه و .  دارد ي در پ  يرانين ا  كار پژوهشگرا  جيكشور مان و نتا   

 ي المللني بهتر از كشورمان در سطح بيري ضمن ارائه تصوت،ي در كنار رشد كمراني اي علم داتيتول

 ياز سـو .  خواهـد بـود  ي و البته داخلـ ي المللني در مجامع بيرانيعامل اعتبار تك تك پژوهشگران ا 

 نيبـ  ي تواند توجـه انجمنهـا و سـازمانها   ي از پژوهشگران مكين و هر   كشورما ي علم داتي تول گريد

 به مثابـه سـرقت      Plagiarism دي ترد يب. دي معطوف نما  راني را به ا   Plagiarism مبارزه با    يالملل

 بـا  يي آشـنا نيبنـابرا . ديـ  آي بـه شـمار مـ   يرعلمـ ي و غي اخالقري عمل غ كي جوامع   هيبوده و در كل   

 در اعتبار هـر پژوهـشگر و        شي اجتناب از آن باعث حفظ و افزا       يارها و راهك  Plagiarism قيمصاد

  .  خواهد شدراني اي و اعتبار علمگاهي جاي ارتقاجهينت

  "ميروي ماي و درميياي ما ز درميروي و باال ممييما ز باال"

  

  Plagiarism اقدام به ليدال

 انيـ  بوده و اصـوال در م      انيو دانشج اني در م  Plagiarism زاني م نيشتري متحده و اروپا ب    االتي ا در

 ي همچون كمبود وقت و فشار كار      يلي به دال  اي دهد كه فاقد ذهن خالق بوده و         ي رخ م  يانيدانشجو

 انيـ  در م  Plagiarism اقـدام بـه      زاني م نيشتري ب نيهمچن.  كنند ي م Plagiarism اقدام به    اديز

 اقدام بـه  زاني مان،ي دانشجويلي مقاطع تحصشي تر رخ داده است كه با افزا  نيي مقاطع پا  انيدانشجو

Plagiarism استافتهي هم كاهش  .  

 پژوهشگران اني در مPlagiarism از علل مهم يكي "يسي به زبان انگليعدم تسلط كاف" دي ترديب

ـ ا.  پژوهـشگران كـشورمان اسـت      ژهي زبان بو  يسيرانگليغ  2 توسـط  رايـ  كـه اخ ي مهـم در گزارشـ  ني

  ). 6( قرار گرفته استدي مورد تاكزي است ندهيچاپ رس به lancet در مجله يرانيپژوهشگر ا



 ريـ  غسندگانيـ  توسـط نو   Plagiarismموارد  % 80 گزارش داده است كه      Nature مجله   نيهمچن

 واژگان و يري آنان در بكارگ ي از عدم تسلط كاف    ي تواند ناش  ي زبان صورت گرفته است كه م      يسيانگل

 پژوهشگران كشورمان را    ي علم يي توانا دي اگرچه نبا  . باشد ي نگارش علم  ي و مهارتها  يسيعبارات انگل 

 پژوهـشگران   انيـ  در م  ي نگارشـ  ي بـه مهارتهـا    يي گرفت اما عدم آشنا    دهي مختلف ناد  يدر عرصه ها  

  .  شودplagiarism به شي گراجهي در نگارش مقاله و در نتي تواند باعث دشواري ميرانيا

 كمبود وقـت  اي دني كشور هاريتوان همچون سا ي را م  راني در ا  Plagiarism علل اقدام به     گري د از

 و حق دارنـدگان  ي معنوتي عدم باور به اصول مالكتي و در نهاي سهل طلب  ت،يو حوصله، عدم خالق   

 كهي اسـت و در صـورت  دي نقش اساتتي اهمانگري از مطالعات بياريبه هر شكل بس .  دانست يآثار فكر 

 به شدت   Plagiarism وعي ش زانيند، از م   به خرج ده   ژهي و تي حساس Plagiarismآنها نسبت به    

  ).4(كاسته خواهد شد 

  



  Plagiarismانواع 

Plagiarismمشتمل بر چهار نوع است :  

   Direct Quotes اي مي نقل قول مستق-1

   Unique ideas اي گراني افكار منحصر به فرد داني ب-2

   منبع اني بدون بنگيزي پارافر-3

4- Self-plagiarism  

  

  Direct Quotes اي ميل مستق نقل قو-1

 و منتسب نمودن آن به خود بدون اسـتفاده از           يگري از د  ي مطلب اني قول مستقيم عبارتست از ب     نقل

 اگر در بخش منابع، نام اثر سرقت شده ذكر گردد،           ي حت نصورتيدر ا .  جهت نقل قول   ومهيعالمت گ 

  . نموده استPlagiarism اقدام به سندهيباز هم نو

 در بخش   زي قرار داده و در انتها ن      ومهي كل متن را در گ     سنده،ي نو دي امر با  نياجتناب از ا   يبرا: راهكار

  .منابع به آن اشاره كند

    

  Unique ideas اي گراني افكار منحصر به فرد داني ب-2

  . خواهد بودPlagiarism در قالب جمالت خود، گراني و منحصر به فرد دي علمي هادهي اييبازگو

 را شرح داده و در بخش منابع به دهي اني منبع اسندهي امر الزم است تا نوني اجتناب از ايبرا: راهكار

  .آن اشاره كند

    

   منبعاني بدون بنگيزي پارافر-3

 بـدون   هي متن اول  ي استفاده از ساختار كل    تي چند كلمه و در نها     اي كي ريي با تغ  يسي بازنو اي ييبازگو

 را در قالب كلمات     يگري فرد د  دهيچنانچه ا " گري د اني به ب  . خواهد بود  Plagiarismذكر منبع آن،    



 مطالـب   نيـ  ا بع؛ و چنانچه منا   )1 (" رخ داده است   نگيزي اصطالحا پارافر  د،يو عبارات خود به كار بر     

  . رخ داده استPlagiarismذكر نگردد، اصطالحا 

 بـه   ،ي كـاف  راتييانجام تغ  امر، الزم است تا ضمن استفاده از متن مبدا و            ني اجتناب از ا   يبرا: راهكار

  .مييمتن مبدا در بخش منابع حتما اشاره نما

  

4- Self-plagiarism  

Self-Plagiarism       ،خـود  ي از آثار قبلـ يكي مشابه از   اي و   كساني عبارتست از استفاده مجدد، بارز 

  .شتري بدون اشاره به آن در بخش منابع با قصد چاپ مقاالت بدي جديدر مقاله ها

 تمام مطالب مقاله    اي بخش   اني عبارتست از ب   Self-Plagiarism ،يالحات دانشگاه  اصط طهي ح در

). 7( بـدون اشـاره بـدان در بخـش منـابع      د،يـ  جد ي توسط خودش در مقالـه ا      سندهي نو كي نيشيپ

 باشد، چرا كـه جـزو مـوارد         ي م Plagiarism صي دشوار تر از تشخ    Self-Plagiarism صيتشخ

 همچون ي المللني بي از نهادهاي حال برخنيبا ا). 8( باشد ي نميمنه نگارش علي در زمي اخالقريغ

ACM حال با توجه به رشد و       نيبا ا ). 9( دانند   ي عمل خالف اخالق در پژوهش م      كي عمل را    ني ا 

 گذشـته نگـر آنهـا،       ي ها و گزارشها و اتهام ها      ي و بررس  Plagiarism مقابله با    يتوسعه نرم افزارها  

  .دياب ورزالزم است تا از آن اجتن

 ي اشاره كنيد كه مطالعه فوق در ادامه مطالعـه قبلـ           Introduction در بخش    نكهينخست ا : راهكار

 به آنها اشاره مي مستق ري غ اي مي خود را كه به طور مستق      نيشي پ يانجام گرفته است؛ دوم آنكه كارها     

  .ديي حتما در بخش منابع ذكر بفرماد،يكرده ا

  



  Plagiarism ي متون حاوصي تشخيراهكارها

 تـوان انـواع     ي وجود دارد كه بـر اسـاس آن مـ          Plagiarism ي متون حاو  افتني ي برا يادي ز ريتداب

  : كردمي را به سه گروه تقسPlagiarism ي متون حاوافتني يراهكارها

  Plagiarism جستجو در متن مقاالت مشكوك به -1

   گوگلتي استفاده از سا-2

  Plagiarism مربوط به يتهاي استفاده از نرم افزارها و وب سا-3

  

  Plagiarism جستجو در متن مقاالت مشكوك به -1

   داد؛صي توان آنها را تشخي مPlagiarism به متن مقاالت مشكوك به قي دقي نگاهبا

 ي مطلب با هم ناسـازگارند بـه چـشم مـ    ي كه از نظر روان   ي مقاالت، جمالت فراوان   ني در متن ا   اصوال

  .خورد

 در آن   ي متفـاوت  ي و دسـتور   ي اصول نگارشـ   ايل به كار رفته متفاوت باشند و         است زمان افعا   ممكن

  . شوددهيد

  . باشندي مختلف متن مي متفاوت در قسمتهاي نگارشي سبك هاي متون حاونيا

 يمي قـد اي متناقض ي آن، مطالب علمسندهي نو ي عدم پژوهش كاف   لي گونه متون، به دل    ني در ا  اصوال

  . شوندي ارائه مديبه صورت مطالب جد

 مي و به روز خـواه دي مقاالت، شاهد فقدان منابع جد  ني به فهرست منابع ا    ي اجمال ي با نگاه  نيهمچن

  .بود

  

   گوگلتي استفاده از سا-2

 گوگـل بـه   تي، استفاده از ساPlagiarism مقاالت مشكوك به ي قطعصي تشخي از راهكار ها يكي

  .  باشدي كارآگاه مكيعنوان 



  : ديبا مقصود ني به الي نيبرا

  .  مراجعه كردهwww.google.com تي به سا-1

 و بـا اسـتفاده از       copy را   مي هـست  Plagiarism را كه مـشكوك بـه        ي پاراگراف اي سپس جمله    -2

  . مي كنيگوگل جستجو م

 آن باشند مشخص هي شباي متن فوق باشند و ي را كه حاوي منابعهي گوگل كلتي سانصورتي در ا-3

  . ما مشخص خواهد كردي متون مشابه با آن را براگري و دي متن اصلبي ترتنيخواهد كرد و بد

  

  Plagiarism مربوط به يتهاي استفاده از نرم افزارها و وب سا-3

 كمـك   Plagiarism از   يريشگي به ما در پ    Plagiarism صي جهت تشخ  يي از نرم افزارها   استفاده

  :  نرم افزار ها عبارتند ازنيچند نمونه از ا.  كنديم

Plagiarism-Finder ،Plagiarism Detector ،AntiPlagiarist ،Web Form Anti-

Spam و AntiCutAndPaste.  

  

Plagiarism-Finder  

 گشته در حال حاضـر بـه        ني تدو ي و آلمان  يسي نرم افزار كه به دو زبان انگل       ني ا يشي نما شي پ نسخه

 متن مـورد نظـر شـما از         ي بررس تي نرم افزار قابل   ني ا نيهمچن.  باشد ي م ي قابل دسترس  گانيطور را 

 هيـ  كله بـ دي تواني نرم افزار شما منيبه كمك ا.  ها را دارد   تي و وب سا   ي با متون علم   ينظر همانند 

 بـوده و   تيلوباي ك 582 نرم افزار    نيحجم ا . دي كن داي پ يمقاالت مشابه با متن مورد نظر خود دسترس       

  ).10( را دارد ندوزي مختلف وي نسخه هاي نصب بر روتيقابل

    



Plagiarism Detector  

 متون مورد نظـر شـما را از نظـر وجـود     ي بررستي گشته ، قابلني تدويسي نرم افزار به زبان انگل     نيا

Plagiarism وجـود   زانيـ  نمـودار، م   كي متن مورد نظر، با رسم       ي نرم افزار پس از بررس     نيا.  دارد 

 رت صـو نيبـد .  كنـد ي ماني رنگ ب 5ب   پاراگرافها در قال   ني را در ب   Plagiarismموارد مشكوك به    

  : كه

  .  باشدي ميگري دي گونه اقتباس از جاچي بودن مطلب پاراگراف شما، بدون هلي اصانگريب:  سبزرنگ

 مقالـه و مـتن، بـدون احتمـال     يشتريـ  تعـداد ب اي 3 شباهت پاراگراف مورد نظر با   انگريب:  قرمز رنگ

  .  باشدي گوگل مي به دست آمده از جستجوي هاافتهي بودن يتصادف

  .  باشدي شما از منبع مورد نظر محي اقتباس صحانگريب: ي آبرنگ

  .  مانده استي گوگل در آنها ناتمام باقي است كه جستجويي پاراگرافهاانگريب: ي خاكستررنگ

 شينـسخه پـ  .  شـود ي مـ ايـ  مهزيـ  به منابع مورد اسـتفاده ن     ي دسترس تي نرم افزار قابل   ني كمك ا  به

 نيـ حجـم ا  .  باشد ي دالر م  49 آن   متي بوده و ق   ي قابل دسترس  گاني افزار به طور را     نرم ني ا يشينما

  ).11( را دارد ندوزي مختلف وي نسخه هاي نصب بر روتي بوده و قابلتي بالوي ك7818نرم افزار 

  

   نرم افزار هاريسا

AntiPlagiarist   

سـترس بـوده و بـه زبـان      قابـل د گـان ي نرم افزار در حال حاضر بـه طـور را  ني ايشي نما شي پ نسخه

 بـا  ي متن مورد نظر شما از نظر هماننـد    ي بررس تي قابل زي نرم افزار ن   نيا. گشته است  ني تدو يسيانگل

 تطابق متن مورد نظر خـود را      زاني نرم افزار شما م    نيبه كمك ا  .  ها را دارد   تي و وب سا   يمتون علم 

حجم .  به منابع مورد نظر را ندارديس دسترتي نرم افزار قابلنيا.  كرددي خواهيبا منابع موجود بررس

 مـت يق.  را داردنـدوز ي مختلف وي نسخه هاي نصب بر رو تي بوده و قابل   تيلوباي ك 582 نرم افزار    نيا

  ). 12( باشد ي دالر م25 نرم افزار نيا



Web Form Anti-Spam   

 مـوارد مـشابه   ري و ساPlagiarism ،Spam مقابله با ي نرم افزار چند منظوره برا   كي نرم افزار    نيا

.  باشـد  ي ناكارآمـد مـ    ي در متون پزشـك    Plagiarism موارد   صي تشخ ي نرم افزار برا   نيا.  باشد يم

. رد را دانـدوز ي مختلف و ي نسخه ها  ي نصب بر رو   تي بوده و قابل   تيلوباي ك 3256 نرم افزار    نيحجم ا 

  ). 13( باشد ي دالر م49,40 نرم افزار ني امتيق

AntiCutAndPaste 1.8   

 متـون  ري بـا سـا  copy - pasteرم افزار مطالب مورد نظر شما را تنها از نظـر احتمـال وجـود     ننيا

 Plagiarism صي تشخ ي نرم افزار برا   ني ا يي كارآ زانيم.  دهد ي قرار م  يموجود در وب مورد بررس    

 مختلـف   ي نسخه ها  ي نصب بر رو   تي بوده و قابل   تيلوباي ك 742 نرم افزار    نيحجم ا .  باشد ي م نييپا

  ).14( باشد ي دالر م25 نرم افزار ني امتيق. را داردUnix و وزنديو

  

  :Plagiarism يصي تشخي هاتيوب سا

 www.plagiarismdetect.com بـا آدرس     Plagiarism يصيـ  تشخ ي هـا  تي از وب سـا    يكي

 عالوه  تي سا نيا.  متون مورد نظر شما خواهد بود      ي قادر به بررس   گاني باشد كه به طور را     يموجود م 

 متون و منابع مشابه با متن مـورد نظـر شـما را كـه در                 هي كند، كل  ي نم افتي را در  ي ا نهيه هز بر آنك 

 به منابع مورد نظر     ي دسترس تي آن شما قابل   قي كرده و از طر    ي باشد، فهرست بند   ي م ودگوگل موج 

 ي منابع مـ  ي را صرف جستجو   يادي كه وقت ز   نستي ا ت،ي سا ني از مشكالت ا   يكي.  داشت ديرا خواه 

  ).15(كند 

  



  Deja vuبانك داده هاي 

Deja vu مشابه در اري بانك داده ها از استنادات بسكي MEDLINEو نـه   (ياري كه بسباشدي م

 نيـ ا. باشـند ي مPlagiarism و مـوارد بـالقوه   Duplicate publication از يقيآنها مصاد) همه

 جـاد يانـشگاه تگـزاس ا     د ي جنوب غربـ   ي كه توسط مركز پزشك    باشدي م اي منبع پو  كيبانك داده ها،    

. شوديـ  داده م  صي تشخ eTBLAST ي مقاالت با استفاده از موتور جستجو      ني ب شباهت. شده است 

 اري، مقـاالت بـس  Deja vu اخـالق  مي توسط حداقل دو فرد خبره از تي دستديي و تاينيپس از بازب

 يبـرا . ندشويـ  م ي طبقه بند  رهي و غ  Duplicate  ،Plagiarism مختلف مانند    يمشابه در گروه ها   

  : ديي مراجعه نماري به آدرس زديتواني و استفاده از آن مdeja vu ي داده هاك با بانشتري بييآشنا

dejavu/edu.swmed.spore://http  

  

   ارجاع داددي بايچگونه و به چه مطالب

 بـه ذكـر     يازيـ  ن ي آنها در مقاالت پژوهـش     انيشند كه ب   با ي م ي تنها سه گونه از منابع اطالعات      اصوال

  : سه عبارتند ازنيا. منبع ندارد

   و معمول؛ي مشاهدات عاد-

  .دي گردقي ، احساس اضطراب و تعرنهي دچار درد قفسه سي در اثر حمله قلبماريب

   شده؛ رفتهي و پذي معمولي اطالعات علم-

  .  دهندي م قدرت قضاوت خود را از دست،يزوفرني اسكمارانيب

   اصطالحات و عبارات آشنا و متداول؛ -

  .  باشدي مكاردي تاكماريب

  . باشدي ذكر منبع مازمندي از موارد فوق، نري غي هر مطلبانيب

  



  يمرجع نگار

 تـوان بـه     ي موجود م  ي سبكها ني وجود دارد كه از عمده تر      ي متنوع ي سبكها زي ن ي مرجع نگار  يبرا

  . ه كردسبك ونكوور و سبك هاروارد اشار

  :  عبارتند ازي مطرح در مرجع نگاري سبكهاريسا

APA (American Psychological Association (  

MLA (Modern Language Association (  

AGPS (Australian Government Publishing Service (  

Chicago   

 Uniform Requirements for Manuscriptsسبك ونكوور منطبق بر دستورالعمل : راهكار

Submitted to Biomedical Journals شـده توسـط   في تـال ICMJE(International 

Committee of Medical Journal Editors (     ستيـ است كـه مـورد قبـول اكثـر مجـالت ز 

 بـه   ديـ  توان ي در سـبك ونكـوور مـ       ي مرجع نگار  يا به نمونه مثاله   ي دسترس يبرا.  باشد ي م يپزشك

  : ديي مراجعه نماري زينترنتيآدرس ا

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html   

 بـه آدرس  ديـ  تواني مـ زي در سبك هاروارد ني مرجع نگاري به نمونه مثالها   ي دسترس ي برا نيهمچن

  : ديي مراجعه فرماري زينترنتيا

http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf   

 بـه  شتري اطالعات بي برادي تواني بحث خارج است؛ شما مني از حوصله اير مرجع نگا  ي چگونگ انيب

  .دييمنابع مربوطه مراجعه نما

  



  Plagiarism مقابله با نيقوان

 بـه فراخـور   ي آغاز شده اسـت، هـر كـشور   اي دني كشورهاي كه مسابقه پژوهشي از زماني طور كل  به

  .  استدهي خصوص مبادرت ورزني در ايني قوانني خود به تدوطيشرا

 مقابلـه بـا   ي بـرا ي سرسـختانه ا ري و تـداب ني قـوان رايـ  نبـوده و اخ ي قاعـده مـستثن    نيـ  از ا  زي ن رانيا

Plagiarismاستدهي گردني در كشور تدو  .  

 ي و به تمام   ني تدو ي توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك        راي كه اخ  يي دستور العملها  بنابر

 ي هر نوع نقض اصول اخالقـ      ي مورد نظر برا   مي حداقل جرا  ه،دي كشور ابالغ گرد   ي پزشك يدانشگاهها

 و بازگـشت اعتبـارات آن بـه         ي تحـت عنـوان طـرح پژوهـش        يافتي اعتبارات در  هيدر پژوهش، لغو كل   

 زهيـ  مم يئتهـا ي و ه  ي علمـ  يئتهـا ي ه ي اعضا ي انتظام يئتهاي پرونده متخلف در ه    ي و بررس  نشگاهدا

  . دانشگاه خواهد بود

 اثر  ني به دفاع از حقوق صاحب     ي معنو تي قانون مالك  ،ي اسالم ي جمهور ييقضا ني بنابر قوان  نيهمچن

 حـبس را در بـر       ي و حتـ   ي نقـد  ي خصوص مجازات ها   ني حاكم در ا   يپرداخته و نقض اصول اخالق    

  . دارد

 اهي سـ  ستيـ  اول مقالـه در ل     سندهيـ  نـام نو   Plagiarism از   ي در صورت مـشاهده مـوارد      نيهمچن

PubMed  باشـد،  سندهيـ  نـام آن نو ي كـه حـاو  يست مجالت از چاپ مقـاالت  قرار گرفته و ممكن ا 

 Plagiarism ي مقاله حاوكي سندگاني تمام نوDéjà vu ي داده هاگاهي پانيهمچن. امتناع ورزند

  . كندي كرده اند، ذكر مPlagiarism كه اقدام به يرادرا به عنوان اف

  



  م؟ي چه كنPlagiarismدر برابر 

  :  قرار گرفت، دو حالت داردPlagiarismرد  مقاله شما موكهي صورتدر

 اخـالق در پـژوهش      تـه ي با مراجعه بـه كم     دي توان ي باشد م  راني ا مي مق ،ي خاط سندهي نو كهي صورت در

 كيـ  ،ي خـاط سندهيـ  نوكهي و در صـورت دييـ  او اقامـه دعـوا نما  هي عليي مراجع قضاايدانشگاه خود و    

 ريـ  مجله و سر دبLetter to editor در قالب  نامهكي با نوشتن دي تواني باشد، مي خارجسندهينو

 مجلـه، مـورد   ي نامه از سونيا. دي مقاله نموده اند را از آن آگاه كن       ني را كه اقدام به چاپ ا      يمجله ا 

  . دي به چاپ خواهد رسي شما در شماره بعدي قرار گرفته و در صورت صحت ادعايابيارز

  .دي هم انجام دهيراني اي خاطانسندگي در مورد نودي تواني اقدام را مني االبته

  

  Plagiarism مقابله با يراهكارها

 ي مقـاالت حـاو  افتنيـ  تـر از  ديـ  مفاري بـس  Plagiarism از   يري جلوگ ي برا يي كردن راهكارها  دايپ

Plagiarismبخش ني رو در انياز ا. ستي بهتر از آموزش ني انهي گزچي هاني مني باشد و در اي م 

 يبـرا .  پرداختـه شـود    Plagiarism مقابلـه بـا      ي بـرا  يي راهكارهـا  اني شده تا حد امكان به ب      يسع

  : مي را در نظر داشته باشي اصولشهي الزم است تا همPlagiarism از يريشگيپ

  : كمي اصل

 شـما را بـه      ي شغل ندهي و آ  ي اعتبار علم  ي به طور جد   Plagiarism كه   دي داشته باش  ادي به   شهيهم

  .  از آن بر حذر بودشهي همدي بانيبنابرا.  اندازديخطر م

  

  :  دوماصل

  . دييفزاي بيسي خود در حوزه زبان انگليهايي توانابر

  

  



  :  سوماصل

 شما خواهند ي نگارشيهايي اصول نه تنها بر توانانيا. دي به طور كامل آشنا شوي اصول نگارش علمبا

 ي كه در پزشكديته باش داشاديبه .  آشنا خواهند كردي مرجع نگارحيافزود، بلكه شما را با نحوه صح

 ي مـ  اسـتفاده و هـاروارد    )  الزامات واحد  اي ICMJEمنطبق بر دستورالعمل    ( از سبك ونكوور     شتريب

  . شود

  

  :  چهارماصل

 نـده ي اقدام در آنيا. ديي نماادداشتي شيشاپي پد،ي از آنها استفاده كندي را كه قصد داري مطالب منابع

 Reference ماننـد  ي مرجـع نگـار  ينـرم افزارهـا  اسـتفاده از  . وقت شـما را حفـظ خواهـد كـرد    

Manager اي EndNoteسودمند استزي ن  .  

  

  :  پنجماصل

 مجالت معتبر و كتـب      ،ينترنتي ا يبهتر است از كتابخانه ها    . ستندي ن ي منابع قابل اعتماد   تهاي سا وب

  . دييمرجع استفاده نما

  

  :  ششماصل

 چك نمـوده و حتمـا مـوارد         Plagiarism صيتشخ ي از ارسال مقاله خود، آنرا با نرم افزارها        شيپ

  . ديي نماحيمشكوك را تصح

  

  :  هفتماصل

  .دي آگاه باشPlagiarism و عواقب ني قواناز

  



  

   دانشگاه ها و دانشكده هانيقوان

 ي دانـشگاه  ني در نظر گرفته شده اسـت، هنـوز قـوان          Plagiarism ي كه برا  يهي تنب ري تداب رغميعل

  .  نگشته استني تدوPlagiarism مقابله با يبرا

 ديـ  تاكيهـ ي تنبري از تـداب شي بازدارنده بـ ري الزم است كه بر اتخاذ تداب  Plagiarism مقابله با    يبرا

 بـاالتر و حـس رقابـت        تيـ في و وسواس آنان بر ارائه مقـاالت بـا ك          يراني پژوهشگران ا  عتيطب. گردد

 بازدارنـده در خـصوص      ري اخـذ تـداب    تيـ  اهم انگريـ  ب يي است خود به تنهـا     اني م ني كه در ا   يديشد

Plagiarismباشدي م  .  

 و يسيـ  بـا فنـون نگـارش انگل       يي آشنا ي دوره ها  ي توان اقدام به برگزار    ي مقصود م  ني به ا  لي ن يبرا

  .  نمودي موارد اصول نگارش علمريسا

 يهـ ي تنب ري الزم است تا تـداب     Plagiarism مقابله با    ي الزم برا  ي و آموزش  ي كنار امكانات پژوهش   در

  .اتخاذ گردد زين

  

  ي علمئتي هي در خصوص ارتقاء اعضانياصالح نگرش وزارتخانه ها و مسئول

 Plagiarism را كه منجر به ي الزم است تا موارد و مسائلPlagiarism از اقدام به يري جلوگيبرا

 مقاالت و   تيفي ك ي بر مبنا  ي علم ئتي ه يارتقاء اعضا .  برداشت ي پا شي شوند، به طور كامل از پ      يم

  .  داردي بر مي پاشي را از پيادي مشكالت زيي مقاالت، خود به تنهاتيكمنه 

 اسـت   ي در برخورد با افراد خود از جمله مـسائل         طي عدالت و اجتناب در افراط و تفر       تي رعا نيهمچن

  .  نمودژهي به آن توجه وديكه با

 ي مـ يآن كامال بوم و عواقب   راني در ا  Plagiarism مسئله   نكهي هدف با توجه به ا     ني به ا  لي ن يبرا

 نيـ  بـوده و اتخـاذ ا    رانيـ  ا ي بوم طي كند كامال زاده شرا    يري كه از وقوع آن جلوگ     يريباشد، اخذ تداب  

  . خواهد داشتراني اي علمي در اعتالياني نقش شاريتداب
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