
 علمی  ادبیاتصحیح به ارجاع 
 ادبی سرقتپیشگیری از و 

 

 (  در نگارش پایان نامه و مقاالت)

 ارائه

 دکتر سیدرضا کامل
 عضو هیات علمی گروه نرم افزار

 

 

 

 

 

 نود و پنجآذرماه  

 

 

 

 موضوع

 دانشکده مهندسی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد



 گفتار اول 

 سرقت ادبی چیست؟



 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 
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استفاده از ایده ها و کلمات دیگران به شکلی که تصور شود •

 متعلق به خود شماست

 

 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 
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استفاده از ایده ها و کلمات دیگران به شکلی که تصور شود متعلق •

 به خود شماست

 

استفاده از کارها و عبارات دیگران بدون ذکر منبع و مرجع به •

 شکل صحیح

 

 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 
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استفاده از ایده ها و کلمات دیگران به شکلی که تصور شود متعلق •

 به خود شماست

 

استفاده از کارها و عبارات دیگران بدون ذکر منبع و مرجع به •

 شکل صحیح

 

کپی و استفاده پنهانی از دارایی های علمی و ادبی از جمله •

عبارات، جمالت، فرمول ها، شکل ها، قوانین و سایر دارایی های 

 مفهومی دیگران

 

 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 
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استفاده از ایده ها و کلمات دیگران به شکلی که تصور شود متعلق •

 به خود شماست

 

استفاده از کارها و عبارات دیگران بدون ذکر منبع و مرجع به •

 شکل صحیح

 

کپی و استفاده پنهانی از دارایی های علمی و ادبی از جمله •

عبارات، جمالت، فرمول ها، شکل ها، قوانین و سایر دارایی های 

 مفهومی دیگران

 

ارائه یک ایده و یا کار ادبی و علمی به عنوان نوآوری در حالی •

 که قبال وجود داشته

 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 

www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم  7 



 

  ...در واقع سرقت ادبی •

نوعی سوء استفاده و کالهبرداری است که شامل دو 

 می شود «دروغگویی»و  «سرقت»جرم 
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 سرقت ادبی(Plagiarism ) چیست؟ 



 مثال

 :علی گفته است•

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 امروز هوا گرم است     
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 امروز هوا گرم است     
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 مثال

 :علی گفته است•

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 امروز دمای هوا باال است     
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 دمای هوا باال است امروز     
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 مثال

 :علی گفته است•

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

هوا گرم امروز »فردی گفته است 

 «است
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

امروز هوا گرم »فردی گفته است 

 «است
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 مثال

 :علی گفته است•

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 ]علی[است امروز هوا گرم 
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 ]علی[امروز هوا گرم است 
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 گفتار دوم 

 دارایی های مفهمومی 
 که می توانند سرقت شوند



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 فرمول ها و قوانین•

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 فرمول ها و قوانین•

 شکل ها•

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 فرمول ها و قوانین•

 شکل ها•

 شبه کدهای برنامه•

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 فرمول ها و قوانین•

 شکل ها•

 شبه کدهای برنامه•

 جمالت•

 



 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 نتایج تحقیق •

 و اطالعاتآمار •

 فرمول ها و قوانین•

 شکل ها•

 شبه کدهای برنامه•

 جمالت•

 ایده ها •

 



 ...در واقع •

 

در این چهار ثبت شده باشد هر چیزی که •

 چوب قرار میگیرد 

 

مجالت، کنفرانسها، دانشگاه ها، آرشیو •

 ...ایمیل ها، 
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 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 ...در واقع •

 

در این چهار ثبت شده باشد هر چیزی که •

 چوب قرار میگیرد 

 

آرشیو مجالت، کنفرانسها، دانشگاه ها، •

 ...ایمیل ها، 

 

ایمیل دانشجو به استاد خود که : مثال ساده •

 توسط استاد مورد استفاده قرار بگیرد

 

 

 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 



www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم  36 

 ...نکته مهم •

 

دارایی های مفهومی متعلق به کسی است که •

آن ها را زودتر به چاپ رسانده و مدرک 

 مستند دارد

 

پایان نامه ای که در آرشیو یک : مثال•

دانشگاه ثبت شده، یا مقاله ای که در یک 

 ژورنال یا کنفرانس به چاپ رسیده

 

 

 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 
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 ...نکته مهم •

 

دارایی های مفهومی متعلق به کسی است که •

مدرک و زودتر به چاپ رسانده آن ها را 

 دارد مستند

 

پایان نامه ای که در آرشیو یک : مثال•

دانشگاه ثبت شده، یا مقاله ای که در یک 

 ژورنال یا کنفرانس به چاپ رسیده

 

 

 مفهمومی دارایی های(Intelectual Prperties) 



 گفتار سوم 

 سرقت ادبی و برخورد با آن



 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد
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 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

  قانون اخالق
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 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

  قانون اخالق
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اخالق 

 انسانی

اخالق 

 دینی

 کرده ام سرقتمن از دارایی های دیگران •

 گفته ام  دروغمن در این خصوص •

•.... 



 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

  قانون اخالق
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اخالق 

 انسانی

اخالق 

 دینی

 کرده ام سرقتمن از دارایی های دیگران •

 گفته ام  دروغمن در این خصوص •

•.... 

 با تقلب در امتحان قابل مقایسه نیست



 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

 قانون  اخالق
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اخالق 

حرفه ای 

 مهندسی

اخالق 

حرفه ای 

 محققین

اخالق 

 انسانی

اخالق 

 دینی

ما سوگند خورده ایم که از علمی که •

اختیار ما قرار داده شده است درست 

 استفاده کنیم 

  همکاران خودمن از دارایی ها و زحمات •

استفاده  کرده ام ، اما از زحمات آنها قدر 

 دانی نکرده ام



 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

 قانون  اخالق
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  قانون اخالق
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حقوق 

 کپی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

 ( ...Copyright)هر آنچه حق کپی دارد •

بدون مجوز رسمی و سند از سوی صاحب •

 آن قابل استفاده نیست

 ...محتوی ژورنالها و کنفرانسها •



  قانون اخالق
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شکایت 

 خصوصی
حقوق 

 کپی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد
هر آنچه شاکی خصوصی داشته باشد از •

 ...لحاظ قانونی قابل پیگیری است 



  قانون اخالق
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حقوق 

 کپی

قوانین 

 دانشگاهی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

شکایت 

 خصوصی

 ...یک ترم تا دو سال محرومیت از تحصیل •

 ...تخصیص نمره صفر در یکی از دروس •

 ...درج در سوابق تحصیلی •

 ...ضبط مدرک تحصیلی •



 قانون  اخالق
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حقوق 

 کپی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

قوانین 

کشوری و 

 بین لمللی

قوانین 

 دانشگاهی

شکایت 

 خصوصی

ارسال ایمیل به اخطار به نویسندگان، •

ها، سازمانها و صاحب اصلی اثر، دانشگاه 

 نهادهای مربوطه و سایر ناشرین

محرومیت بین یک تا ده سال برای •

نویسندگان در ژورنال یا کنفرانس مربوطه  

 (   IEEEکل   مثال)مرتبط ... و سایر 



 قانون  اخالق
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حقوق 

 کپی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

قوانین 

کشوری و 

 بین لمللی

قوانین 

 دانشگاهی

شکایت 

 خصوصی

ارسال ایمیل به اخطار به نویسندگان، •

ها، سازمانها و صاحب اصلی اثر، دانشگاه 

 نهادهای مربوطه و سایر ناشرین

محرومیت بین یک تا ده سال برای •

نویسندگان در ژورنال یا کنفرانس مربوطه  

 (   IEEEکل   مثال)مرتبط ... و سایر 

 

ارسال ایمیل به اعالم به نویسندگان، •

ها، صاحب اصلی اثر، دانشگاه 

سازمانها و نهادهای مربوطه و سایر 

 ناشرین

محرومیت بین یک تا ده سال برای •

نویسندگان در ژورنال یا کنفرانس 

کل   مثال)مرتبط ... مربوطه  و سایر 

IEEE    ) 

مقاله شامل چکیده، حفظ سربرگ •

کلمات کلیدی و نویسندگان در ادبیات 

جایگزینی  محتوی با برای همیشه و 

 داستان جرم اتفاق افتاده 

 !قابل پاک کردن نیست •

 بعد از انتشار 



 قانون  اخالق
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حقوق 

 کپی

 سرقت ادبی(Plagiarism  ) 

 از دو جنبه مشکل دارد

قوانین 

کشوری و 

 بین لمللی

قوانین 

 دانشگاهی

شکایت 

 خصوصی

ارسال ایمیل به اخطار به نویسندگان، •

ها، سازمانها و صاحب اصلی اثر، دانشگاه 

 نهادهای مربوطه و سایر ناشرین

محرومیت بین یک تا ده سال برای •

نویسندگان در ژورنال یا کنفرانس مربوطه  

 (   IEEEکل   مثال)مرتبط ... و سایر 

 

ارسال ایمیل به اعالم به نویسندگان، •

ها، صاحب اصلی اثر، دانشگاه 

سازمانها و نهادهای مربوطه و سایر 

 ناشرین

محرومیت بین یک تا ده سال برای •

نویسندگان در ژورنال یا کنفرانس 

کل   مثال)مرتبط ... مربوطه  و سایر 

IEEE    ) 

مقاله شامل چکیده، حفظ سربرگ •

کلمات کلیدی و نویسندگان در ادبیات 

جایگزینی  محتوی با برای همیشه و 

 داستان جرم اتفاق افتاده 

 !قابل پاک کردن نیست •

 بعد از انتشار 

برای چه کسانی 

 مشکل پیش می آید؟
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 آمار... 

A survey of over 63,700 US undergraduate and 9,250 graduate students over the 

course of three years (2002-2005(: 

 

 

• 36% of undergraduates admit to “paraphrasing/copying few sentences from 

Internet source without footnoting it.” 
• 24% of graduate students self report doing the same 

• 38% admit to “paraphrasing/copying few sentences from written source 

without footnoting it.” 
• 25% of graduate students self report doing the same 

• 14% of students admit to “fabricating/falsifying a bibliography” 
• 7% of graduate students self report doing the same 

• 7% self report copying materials “almost word for word from a written source 

without citation.” 
• 4% of graduate students self report doing the same 

• 7% self report “turning in work done by another.” 
• 3% of graduate students self report doing the same 

• 3% report “obtaining paper from term paper mill.” 
• 2% of graduate students report doing so 
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 آمار... 

A survey of over 63,700 US undergraduate and 9,250 graduate students over the 

course of three years (2002-2005(: 

 

 

• 36% of undergraduates admit to “paraphrasing/copying few sentences from 

Internet source without footnoting it.” 
• 24% of graduate students self report doing the same 

• 38% admit to “paraphrasing/copying few sentences from written source 

without footnoting it.” 
• 25% of graduate students self report doing the same 

• 14% of students admit to “fabricating/falsifying a bibliography” 
• 7% of graduate students self report doing the same 

• 7% self report copying materials “almost word for word from a written source 

without citation.” 
• 4% of graduate students self report doing the same 

• 7% self report “turning in work done by another.” 
• 3% of graduate students self report doing the same 

• 3% report “obtaining paper from term paper mill.” 
• 2% of graduate students report doing so 
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 آمار... 
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 آمار... 
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 آمار... 
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 آمار... 

 می باشد 2015گزینش این مقاالت در ادامه موارد کشف شده مشابه در سال •

 پژوهشگر ایرانی نوشته شده اند 282مقاله ها توسط •

مورد دیگر را نیز مورد بررسی قرار  40مقاله را جمع آوری کرده و  28تعداد   BioMed Central (BMC)موسسه •

 داده است

 .  مورد دیگر را نیز مورد بررسی قرار داده است 9مقاله را تعلیق و  30نیز  Springerدر همین حال موسسه ی  •

 .  درصد آنها نیز نشانی از سرقت ادبی و علمی را در خود داشتند 70•

درصد نیز دارای  93نیز تمام موارد دارای شواهدی در مورد دستکاری در ارزیابی علمی و   BMCدر مورد مقاالت •

 سرقت ادبی و علمی بودند

جمع آوری و از لیست " ارزیابی علمی تقلبی"مقاله را بعلت نگرانی هایی در مورد   64تعداد Springerسال پیش نیز •

مقاالت خود حذف کرد که در آنها گزارشهای داوری و ارزیابی علمی از طریق ایمیل های جعلی منتسب به نام دانشمندان 

 واقعی ثبت شده بودند
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 آمار... 

 «ایرانفرهنگ اصول اخالقی علم در ایجاد »عنوان مقاله 
 

 :  ساینس این هفته با اشاره به تولید علم در ایران نوشته استمجله 

 

 ،  22مقاله رتبه جایگاه علمی ایران از نظر تولید •

 (  پس از چین)ام  2نظر تعداد مقاالتی که بدلیل سرقت ادبی در ژورنالها از درجه اعتبار ساقط می شود رتبه از •

 دارددر جهان را  161و از نظر ارجاعات علمی رتبه •

 

 "ایجاد فرهنگ اصول اخالقی علم در ایران:"مقاله استعنوان •

 

 :متن اظهار نظر پایگاه ساینس آمده استدر •

برای کسب رتبه علمی و یا دریافت نمره پایان نامه،  ISIمتاسفانه اصرار برخی مسئوالن در  اجباری کردن انتشار مقاله "•

سبب افت شدید اعتبار مقاالت و فساد و بی اخالقی شده و مراجعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به آژانس های فروش 

 ."این مسئولین تولید علم را معادل تولید مقاله می دانند. اعتبار علمی ایران را خدشه دار کرده است... پایان نامه و
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 آمار... 



 گفتار چهارم 

 چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟



چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•

 

 در هنگام نقل قول   ”abc“« الف»عدم استفاده از  •
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•

 

 در هنگام نقل قول   ”abc“« الف»عدم استفاده از  •

 

 عدم ذکر منبع و مرجع در بخش مناسب•
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•

 

 در هنگام نقل قول   ”abc“« الف»عدم استفاده از  •

 

 عدم ذکر منبع و مرجع در بخش مناسب•

 

 به مرجع اشتباهارجاع  •
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•

 

 در هنگام نقل قول   ”abc“« الف»عدم استفاده از  •

 

 عدم ذکر منبع و مرجع در بخش مناسب•

 

 ارجاع  به مرجع اشتباه•

 

 تغییر کلمات و ساختار جمله اما حفظ مفهوم بدون ارجاع•
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چگونه سرقت ادبی رخ می دهد؟ 

 ارائه  کار یا عبارت دیگران به عنوان کار یا عبارت خود•

 

 در هنگام نقل قول   ”abc“« الف»عدم استفاده از  •

 

 عدم ذکر منبع و مرجع در بخش مناسب•

 

 به مرجع اشتباهارجاع  •

 

 تغییر کلمات و ساختار جمله اما حفظ مفهوم بدون ارجاع•

 

 (بدون یا با ذکر منبع)کپی حجمی مطالب دیگران •
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چرا دانشجویان مرتکب سرقت ادبی می شوند؟ 



 گفتار پنجم 

 انواع روش های سرقت ادبی



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 
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 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 ارجاع بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•
 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (: Clone)تکثیر 

 یک منبعاز  کل موضوع   کپی کلمه به کلمه•
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 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (: Clone)تکثیر 

 یک منبعاز  کل موضوع   کپی کلمه به کلمه•
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 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (: Ctrl + C)کپی 

 یک منبعبا همان آرایش از  بخش عمده ای از مطالب کپی•
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 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (: Ctrl + C)کپی 

 یک منبعبا همان آرایش از  بخش عمده ای از مطالب کپی•
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 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 
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 !توجه مهم ! 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 

 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 

 

تغییر کلمات و جمله (: Find-Replace)جانشینی و درهم ریختگی •

 نمی تواند مشکل را حل کندیک منبع حفظ محتوی بندی با 

 

چند منبع به ترکیب و تغییر ساختاری محتوی (: Remix)تدوین •

 ...نیز مشکلی را حل نمی کندصورت یکی از موارد باال 
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 !توجه مهم ! 



 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 هوا امروز باال است دمای •

 هوا امروز گرم است•

 امروز گرم است هوا•

www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم  76 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (:  Self plagiarism)سرقت ادبی از خود 
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(  به شکل قابل مالحظه ای)استفاده مجدد  :(Recycle)بازیابی •

 خود شما( ثبت و یا چاپ شده)کار قبلی از 

 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (:  Self plagiarism)سرقت ادبی از خود 

 

 

www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم  78 

(  به شکل قابل مالحظه ای)استفاده مجدد  :(Recycle)بازیابی •

 خود شما( ثبت و یا چاپ شده)کار قبلی از 

 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (:  Self plagiarism)سرقت ادبی از خود 
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(  به شکل قابل مالحظه ای)استفاده مجدد  :(Recycle)بازیابی •

 خود شما( ثبت و یا چاپ شده)کار قبلی از 

 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 
 (:  Self plagiarism)سرقت ادبی از خود 
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(  به شکل قابل مالحظه ای)استفاده مجدد  :(Recycle)بازیابی •

 خود شما( ثبت و یا چاپ شده)کار قبلی از 

 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 
 ...سایر موارد 

 

 یا نامعتبر منبع اشتباهارجاع به (: Error 404)بی محل •
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 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 
 ...سایر موارد 

فاقد ارجاع مناسب به منابع اما (: Aggregator)جمع آوری •

 هیچ مطلب جدید و نوع آوری

 

اما ارجاع مناسب به منابع (: Re-tweet)زمزمه مجدد •

 محتوی بسیار شبیه به منابع
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 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•
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 برخی از انواع مهم سرقت ادبی(May 2012 survey) 

مرور مقاالت : مثال

مروری و ارائه 

 یک مقاله مروری

 ...سایر موارد 
فاقد ارجاع مناسب به منابع اما (: Aggregator)جمع آوری •

 هیچ مطلب جدید و نوع آوری

 

اما ارجاع مناسب به منابع (: Re-tweet)زمزمه مجدد •

 محتوی بسیار شبیه به منابع
 

 

 

 تکثیر•

 کپی•

 جانشینی•

 تدوین•
 سرقت از خود•

 بی محل•

 جمع آوری•

 زمزمه مجدد•

 

 

 
 



 گفتار ششم

 چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟



 

چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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 (گروه اول نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aهمواره خودمان بنویسیم 

 



(aهمواره خودمان بنویسیم 

(bهمواره خودمان دسته بندی کنیم 
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 (گروه اول نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 



(aهمواره خودمان بنویسیم 

(bهمواره خودمان دسته بندی کنیم 

(cهمواره مفاهیم را بخوانیم و به خاطر بسپاریم 
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 (گروه اول نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 



(aهمواره خودمان بنویسیم 

(bهمواره خودمان دسته بندی کنیم 

(c همواره مفاهیم را بخوانیم و به خاطر بسپاریم 

(dهیچگاه از  از                      استفاده نکنیم 
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 (گروه اول نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 



 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aاز ابزارهای مناسب استفاده کنیم 

 



 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aاز ابزارهای مناسب استفاده کنیم 

(b (جمله به جمله)جزئی ارجاع بدهیم 

 



 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aاز ابزارهای مناسب استفاده کنیم 

(b (جمله به جمله)جزئی ارجاع بدهیم 

(c (نزدیکترین مکان ممکن)در محل ارجاع بدهیم 

 



 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aاز ابزارهای مناسب استفاده کنیم 

(b (جمله به جمله)جزئی ارجاع بدهیم 

(c (نزدیکترین مکان ممکن)در محل ارجاع بدهیم 

(d در هنگام جمع آوری و مطالعه، منابع و مراجع را

 جمع آوری کنیم نه در هنگام نوشتن



 (گروه دوم نکات)چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنیم؟ 
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(aاز ابزارهای مناسب استفاده کنیم 

(b (جمله به جمله)جزئی ارجاع بدهیم 

(c (نزدیکترین مکان ممکن)در محل ارجاع بدهیم 

(d در هنگام جمع آوری و مطالعه، منابع و مراجع را

 جمع آوری کنیم نه در هنگام نوشتن

(e با مفاهیم آشنا باشیم... 

 



 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

امروز دمای هوا باال است •

 ]علی[
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 نیست
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نمونه هایی از روش های ارجاع صحیح 

 

 .[2]هستند ....شبکه های کامپیوتری شبکه هایی هستند که در آن •

 

کارایی را افزایش می ... ، نویسندگان نشان می دهند که استفاده از الگوریتم های [3]در تحقیقی •

 .دهد

 

، نویسندگان نشان می دهند که استفاده [2]انجام شده است  2015دیگری که در سال   تحقیقدر •

 .کارایی را افزایش می دهد... از الگوریتم های 

 

اما برخی از تحقیقات دیگر  [4]پارامتر مهمی است ... اگرچه توان مصرفی در شبکه های •

 برای زمان پاسخ اهمیت بیشتری قائل شده اند [6,7,8]

 

 مقایسه شده است [9]روش پیشنهادی در این پایان نامه با کار ارائه شده در تحقیق •
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نمونه هایی از روش های ارجاع صحیح 

• In VANETs, nodes are vehicles which move  according to a restricted 

mobility pattern based on many factors such as road course,  encompassing 

traffic and traffic regulations [37]. 

 

• Santa et al. [40] modified the well-known Optimized Link State Routing 

protocol (OLSR) proposed by Clausen and Jacquet [15] to apply it to  

VANET. 

 

• Other surveys on SG were done in [3], [17], [29], [41], [42], [90], [97], [211], 

[247], [251], [254], [267]. 

 

• The work on energy-efficient schemes typically adopts two different 

objectives, namely minimizing the overall energy consumptions [21,47] and 

maximizing the network lifetime [24,5] respectively 

 

• 𝑓 𝑥 = 𝑎0 +  𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
∞
𝑛=1   [4]                         (1-2) 

 



 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 
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(a مشمول قوانین به ژورنال شخص با توسعه  کنفراسیمقاالت

 (اما باید دقت شود)نمی شود ( سرقت از خود)

 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 
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(a مشمول قوانین به ژورنال شخص با توسعه  کنفراسیمقاالت

 (اما باید دقت شود)نمی شود ( سرقت از خود)

(b مشمول ( مقاله خود شخص)دو زبان مختلف مقاالت چاپ به

 (اما باید دقت شود)نمی شود ( سرقت از خود)قوانین 

 

 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

 بدیهی مشمول سرقت ادبی نمی شود موارد (: Facts)حقایق •

 



 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 استهوا گرم امروز 

www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم  104 

چون بدیهی است این مثال 

 ادبی نیستاصوال سرقت 

 فقط مثال است

 نیست
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

 بدیهی مشمول سرقت ادبی نمی شود موارد (: Facts)حقایق •

 

اطالعاتی که (: Common Knowledge)اطالعات عمومی •

دانند، در منابع مختلفی مکررا ذکر شده و همگان آن را می 

 مشمول سرقت ادبی نمی شود
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

 بدیهی مشمول سرقت ادبی نمی شود موارد (: Facts)حقایق •

 

اطالعاتی که (: Common Knowledge)اطالعات عمومی •

دانند، در منابع مختلفی مکررا ذکر شده و همگان آن را می 

 مشمول سرقت ادبی نمی شود

 

 ...  نیاز دارددقت تشخیص آنها به اما •

 ...به مثال های زیر توجه کنید•

 
مشهد در منطقه خشک جغرافیایی واقع شده 

 باران سالیانه مشهد در پنج سال گذشتهx  میلیمتر می باشد 
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

 بدیهی مشمول سرقت ادبی نمی شود موارد (: Facts)حقایق •

 

اطالعاتی که (: Common Knowledge)اطالعات عمومی •

دانند، در منابع مختلفی مکررا ذکر شده و همگان آن را می 

 مشمول سرقت ادبی نمی شود

 

 ...  نیاز دارددقت تشخیص آنها به اما •

 ...به مثال های زیر توجه کنید•

 
مشهد در منطقه خشک جغرافیایی واقع شده 

 باران سالیانه مشهد در پنج سال گذشتهx  میلیمتر می باشد 
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

استفاده به حد متعادل و نیاز   (:Fair Use)استفاده مناسب •

 مشمول سرقت ادبی نمی شود
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 (گروه سوم نکات)نکات جانبی 

استفاده به حد متعادل و نیاز   (:Fair Use)استفاده مناسب •

 مشمول سرقت ادبی نمی شود

 

 

 ...است و قانون داردپیچیده •

 

 در این دسته استفقط یکبار کالسی در ارائه های استفاده •

 

 

 

 

 



 
استفاده از کلمات دیگران بصورت  :(Quotation)نقل قول •

کلمه به کلمه اگر همراه با عالئم مربوطه باشد و مرجع داشته 

 .باشد سرقت ادبی به حساب نمی آید

 

 ”abc“« الف»•

 

مفاهیم مرتبط با مرور ادبیات 
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 مثال

 :علی گفته است•

 

 امروز هوا گرم است

 

  

 :من می گویم•

 

 ]علی[ ”استهوا گرم امروز “
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اما در متون علمی، در کل 

متن نمی توان بیش از یک 

 یا دوبار از آن استفاده کرد

 نیست
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 آخرین کالم... 
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 آخرین کالم... 

 سوال کلیدی
 

 یک در بخواهم ایران آموزان دانش تمام از من اگر شما نظر به

 وجود امکان این آیا ،بنویسند پاییز فصل خصوص در انشایی صفحه

 باشند؟ یکسان کامال اتفاقی پاراگراف دو یمحتو این کل در دارد
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منابع و مراجع 
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 سوال؟


