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  مقدمه

تحقیات اهمیت ادبی  در دنیای  امروز مراکز علمی و –با توجه به افزایش روزافزون سرقت علمی 

دار سرقت علمی که با کمال تأسف در سطحی وسیع و دامنهخاصی برای این موضوع قائل هستند.

های جدی پژوهشی به شمار گیر جامعه علمی کشور ما به ویژه قشر جوان علمی گردیده است، از آسیبگریبان

بلکه در ارتباط با ترجمه نیز از نمودی  های مختلف پژوهشی، نه تنها در زمینه تألیفآید. پدیده فوق در حوزهمی

  آشکار برخوردار است.

گیری از رایانه و فضاهای اینترنتی و تسهیل دستیابی به علوم روز جهانی، بدون امروزه کاربرد روزافزون بهره

نادرست و های برداریآموزش فرهنگ کاربردی الزم در استفاده از متون مختلف علمی، ادبی، هنری، و... به کپی

  غیر مجاز در سطحی وسیع انجامیده است.

های نگارش یافته در کشور ما به واقع توان پاسخی بر این پرسش یافت که چه میزان از مقالهبه راستی آیا می

آیند؟ در این ارتباط، برداری نادرست یا به عبارتی سرقت علمی به شمار نمیاند، و ترجمه و کپینگارش شده

 ادبی آشنا می نماییم :–موضوع ذیل شما را با سرقت علمی  3تکیه بر  لذا با سرقت

 آشنایی با مفهوم سرقت علمی ادبی و اهمیت آن -1

 ادبی –آشنایی با شیوه های متداول سرقت علمی -2

 چگونگی رخ دادن سرقت علمی و راه های اجتناب از آن-3

در سده نخست « مارکوس والریوس مارتیلیوس»کاربرد این واژه برای نخستین بار توسط شاعر رومی  تاریخچه : 

 "به معنای  Plagiarius کردند، لقبمیالدی استفاده شد. وی به کسانی که اشعارش را به نام خود عرضه می

rism Misconducts in (Plagiaسرقت ادبی در حوزه مقاله نویسی امروزه اما،. میداد "غارتگر و فریبکار

  Journalism) نمود و اهمیت بیشتری دارد. در گذشته تعداد محققین و دانشمندان اندک بود ، لذا مقاالت

علمی و ادبی که منتشر میشده محدود و توسط داوران مشخصی که معموال از افراد شاخص جهانی بوده اند 

به راحتی از کپی برداری جلوگیری میشد. البته در گذشته داوری شده و بعد مورد تایید قرار میگرفت. بنابراین 

نیز پالجیاریزم انجام میشده است. برای مثال، دانشمندانی باهم دوستی داشته و طرح خود را در جمعی بازگو 

می کردند. برخی از آنها امانت داری نکرده و از این ایده برای خود استفاده می کرده اند. اما در قرن بیستم، 



 

 

ش علم و اکتشافات در حوزه های مختلف به شدت سیر صعودی را طی کرده و هزاران نفر دانشجو و گستر

پژوهشگر روزانه تعداد بیشماری ایده و طرح منتشر میکنند که پیگیری اصل و یا کپی بودن همه آنها توسط 

و یاهو و ابزارآالت یارانه  داوران غیرقابل انجام است، بویژه که گسترش اینترنت، سایتهای جستجوگر مانند گوگل

ای، دسترسی به هرچیزی و کپی کردن از آن را در تمام دنیا بسیار سهل و اسان کرده است. در حال حاضر 

 رتبه اول را در سرقت ادبی مقاالت دارد! متاسفانه ایران نیز در این زمینه شهرت خوبی ندارد هند کشور

و ناآگاهانه نیز تقسیم شود. برخی بر این باورند که سرقت علمی ســرقت علمی میتواند به دو دســته آگاهانه 

 ناآگاهانه رخ میدهد و فرد از اینکه در حین پژوهش مرتکب سرقت علمی شده است آگاه نیست المعمو

 

 آشنایی با مفهوم سرقت علمی ادبی و اهمیت آن

 

  سرقت علمی و انواع آن

دهنده این لغات دیگران بدون استفاده از عالمت خاصی که نشانسرقت ادبی، عبارت است از استفاده مستقیم از 

های اصلی و اطالعات علمی یك مقاله یا باشد. هنگامی که بخشباشد که نوشته مربوط به کس دیگری می

های علمی نگاشته شده به وسیله دیگران نامه و گزارشهای پژوهشی از مقاله، پایاننامه و یا گزارش طرحپایان

دقتی ساده توان به خاطر بینامند. این مسأله را نمیشود، این اقدام ناپسند اخالقی را سرقت علمی میآورده 

نویسنده و غیرعمدی تصور کرد. از نظر اخالقی پسندیده نیست که نویسنده یك مقاله، کار محققان دیگری را 

 .کند)که قبالً گزارش شده است( بدون ارجاع به نویسنده، به نام خود ارائه 

این  بندی به طور دقیق از همان مقاله باشد،شود، در صورتی که جملهای گرفته میای از مقالهاگر جمله

بندی آن عوض شود یا این که بندی باید داخل گیومه آورده و منبع آن ذکر شود. در صورتی که جملهجمله

ای استفاده شود، باید متن در اف از مقالهجمله خالصه شده باشد، ذکر منبع کافی است. اگر بیش از یك پاراگر

نگارش جلورفتگی داشته باشد تا مشخص شود این متن از محل دیگری آورده شده است. اشکال و نمودارها هم 

 .فرقی با متن ندارند و باید مرجع اشکال و نمودارها به طور دقیق ذکر شود

ز نظر اخالقی پسندیده است که سخنران منابع را شود. اتر مشاهده میهای علمی بیشسرقت ادبی در سخنرانی

 .های خود ذکر کندبرای تأیید گفته

 :غیر اخالقی محسوب می شود  سرقت ادبیچرا 



 

 

ایده ها و عبارات سایرین بخشی از دارایی عقالنی آنها به حساب می آید و زمانیکه کپی و به اسم فرد   .1

 .است دیگری عرضه شود این نوعی دزدی صورت گرفته

 .می کند از این کار سود می برد سرقت ادبی معموالً شخصی که اقدام به  .2

مدرک تحصیلی، می تواند نشانی از توانایی مالك آن باشدو لذا اگر شخصی با تکیه به این  داشتن  .3

 .باشد می تواند برای دیگران خطرناک مدرک و بدون داشتن شرایط الزم در جایی استخدام شود،

 ادبی هستیم .-سرقت علمیچرا نیازمند شناخت 

به عنوان عضوی از جامعه علمی، از ما انتظار می رود مسائل اخالقی را در این جامعه رعایت کنیم که یکی از 

آنها، ذکر ایده ها، عبارات و مفاهیمی است که آگاهانه از دیگران وام گرفته ایم. واضح است که شما بدون وام 

ران نمی توانید متن علمی بنویسید ولی مهم است که بدانید چقدر از متون گرفتن از عبارات و یا ایده های دیگ

 . قدیمی یا جدید استفاده کرده اید

انجام می شود که می تواند به شکل نقل قول در متن ، پاورقی یا نوشته ” شناخت منابع“  بخشی از این مهم با

های پایانی باشد و عامل افتراق متون علمی از سایر متون است و در واقع به عنوان بخشی از قدرت تحقیقات 

  علمی محسوب می گردد

 

 نمونه های سرقت ادبی که مستلزم مجازات هستند.

  به کلمه متنکپی کردن کلمه 

  بیان یک ایده با کلمات متفاوت، تغییر گرامر، اســتفاده از کلمات مترداف برای بیان یک محتوا :تفســیر کردن

 بدون ارجاع دادن

  تغییر کلمات همراه با حفظ ساختار جمله از یک متن بدون استناد دادن به آن 

  متن بدون ارجاع به متن اصلی ترجمه بین زبانی و استفاده از ترجمه:سرقت علمی ترجمه شده 

  های متفاوت مثل متن، تصویر، صدا رائه یک اثر در قالب رسانه:اسرقت علمی هنری 

 ها و مطالبی که دانش عمومی هستند، سرقت علمی محسوب نمیشود به طور مثال  سرقت ایده : استفاده از ایده

 قانون جاذبه. ســرقت ایده بکر شــخص و عدم ارجاع به آن اســت که سرقت علمی محسوب میشود 

  نویسی بدون اجازه یا ارجاع استفاده و بکارگیری کدها و الگوریتمهای برنامه  

  عات دقیق و الوجود ندارند و یا عدم ارائه اط المنابع اشــتباه یا منابعی که اصارجاع دادن به :ارجاع نادرســت

  بروز در مورد منابع استناد شده

 ئم نقل قول الیا استفاده ناصحیح از ع(گیومه)مت نقل قول النقل جملهای از شخصی بدون گذاردن آن در ع 

 ت اشتباه از آنعاالذکر منبع و ارائه اط)عات ناصحیح از یک منبع الارائه اط(  

  کپی کردن کلمات و ایدههای فراوان از یک منبع به گونهای که قسمت اعظمی از اثر شما را تشکیل دهد، خواه به

  .آن استناد داده باشید یا خیر

 ها تحریف و دستکاری در داده   
 



 

 

 : ادبی -شایعترین روشهای انجام سرقت علمی

  ارائه آن به عنوان کار خوددانلود یك موضوع از یك منبع اینترنتی و. 

 خریدن ، سرقت یا قرض گرفتن یك موضوع و ارائه آن به عنوان کار خود. 

 کپی کردن یك قسمت از یك کتاب ، مقاله یا وب سایت و ارائه آن به عنوان کار خود. 

 کپی کردن ، برش و چسباندن یك متن از یك منبع الکترونیکی و ارائه آن به عنوان کار خود. 

  ، استفاده از عین جمله یـا پـاراگراف از شخص دیگـر ) تالیف ، مقاله ، کتاب ، سخنرانی ، وب سایت

 . روزنامه ( بدون استفاده از گیومه و آدرس دهی مناسب

 استفاده از عین عبارات شخص دیگر با آدرس دهی مناسب ولی بدون استفاده از گیومه. 

  و بدون اشاره به منبع ایدهاستفاده از ایده دیگران با عبارات خود. 

 استفاده از ایده خود اما با تکیه زیاد به عبارات و جمالت شخص دیگر بدون آدرس دهی مناسب. 

  استناد بیش از حد به جمالت دیگران که منجر به استفاده مکرر از نقل قولهای طوالنی میگردد )حتی با

 .(استفاده از گیومه و آدرس دهی دقیق

 

 

 و جنبه مورد توجه پژوهشگران استسرقت علمی از د

جلوگیری از سرقت علمی :اول  

تشخیص سرقت علمی دوم :   

د ومعموال جلوگیری از سرقت علمی : ســرقت علمی میتواند به دو دســته آگاهانه و ناآگاهانه نیز اتفاق بیفت 

منظم و دورهای  به دوروش آموزش رسمی و غیر رسمی )برگزاری ناآگاهانه رخ میدهد وبرای جلوگیری آن

د در آگاه کارگاه های آموزشی، سخنرانیهای علمی، تولید محتوا (در زمینه پیشــگیری از ســرقت علمی میتوان

 سازی مثمر ثمر باشد.

 راه کارهای  جلوگیری از ســرقت علمی

آموزش کار با نرم افزار تشخیص سرقت علمی -1  



 

 

دهی صحیح، شــکل درست ارجاعات و اســتنادات، آموزش واطالعات جامعی در مورد نحوه اســتناد -2

 سبکهای مختلف اســتنادهی

گنجاندن  درس اجباری  در دانشگاه که تدریس ان  توسط کتابداران متخصص باشد.-3  

 ادبی سرقت با مقابله در اساسی راهبرد

  

 :در مبارزه با تقلب )هر نوع تقلبی( سه راهبرد اساسی وجود دارند

 انجام تقلب و جلوگیری از بروز آن کاهش انگیزه برای 

 شناسایی مؤثر و دقیق تقلب انجام شده 

 برخورد با فرد متخلف و جبران تقلب انجام شده 

  

  

راهبرد اول مداخالتی مثل آموزش گسترده در  :آن بروز از جلوگیری و تقلب انجام برای انگیزه کاهش

ای بازدارنده، آموزش سردبیران و اعضای تحریریه مجالت همورد انواع تقلب و عواقب انجام آن، تدوین آیین نامه

های انجام علمی درباره تقلب، گسترش فرهنگ شفافیت، صداقت و راستگویی در انجام و گزارش دهی پژوهش

 .شودشده و نظیر آن را شامل می

  

  

ها، هنوز کارهای لبدر زمینه راهبرد دوم، شناسایی دقیق و مؤثر تق :شده انجام تقلب دقیق و مؤثر شناسایی

های آماری زیادی باید انجام شوند. استفاده گسترده از نرم افزارهای کشف سرقت ادبی، به کار گیری روش

های اصلی مطالعات انجام شده )به ها و دادههای تحلیلی، بازدید از سایتها و گزارششناسایی تقلب در داده

 .اندملههای بالینی( از آن جخصوص در مورد کارآزمایی

  

اجرای کامل آیین نامه تخلفات پژوهشی مداخله اصلی در : شده انجام تقلب جبران و متقلب با برخورد

ها و وزارت بهداشت درمان و آموزش راهبرد سوم )برخورد با متقلب و جبران تقلب انجام شده( است. دانشگاه

  . پزشکی در این زمینه جدی است

شغلی یك فرد، اعتبار یك مرکز یا دانشگاه، و حتی اعتبار پژوهشی یك کشور را تواند حیثیت یك مورد تقلب می

تواند به اعتماد عمومی تر است، چرا که تقلب میخدشه دار کند. در زمینه تحقیقات علوم پزشکی موضوع جدی

 .به حرفه پزشکی و نظام سالمت نیز آسیب بزند

  

 دادن رفرنس صحیح نحوه



 

 

  

بازنویسى دقیق کالم شفاهى یا کتبى دیگران نقل قول مستقیم است، وقتى  :مستقیم قول نقل .1

بیاوریم و » « ( آن را بین دو گیومه )  خواهیم عین کالم کسى را در نوشته خود نقل کنیم، باید: می

حتى هنگامى که یك عبارت یا یك کلمه خاص و مهم را از کسى یا منبعى  .بالفاصله منبع را ذکر کنیم

 .حتماً صفحه و کل دقیق مطلب نقل شده را ذکر کنیم.نیم. آن را در گیومه بیاوریمکنقل می

 

هنگامى  که اطالعات و مطالب منبعى را در نوشته خود ترکیب : نقل قول غیرمستقیم و خالصه کردن

ایمنقل قول غیر مستقیم کرده کنیم و آن را با کالم خودمان بنویسیم،می  ویسى یانقل قول غیرمستقیم، بازن .

شودبازگویى یك قطعه کوچك از یك متن است که طى آن معناى اصلى به صورت دیگرى بیان می خالصه یا  .

فاده کنیم. هاى خود براى بیان مطالب دیگران استنقل قول غیرمستقیم باید به قلم ما باشد و از کلمات و جمله

ید مطلبى را که ول غیرمستقیم نیست؛ بلکه بابه یاد داشته باشیم که فقط تغییر دادن یك یا دو کلمه نقل ق

ایم خوب فهم کنیم و سپس آن را با استفاده از کلمات و عبارات خود بیان کنیمخوانده  

 

 علمی دستبرد انواع

  

نویسنده اثر را کلمه به کلمه و بدون هیچ استنادی و یا استفاده از  :(Copy & Paste) سرقت ادبی مستقیم .1

 .عنوان اثر خود وانمود کند عالمت نقل قول به

زمانی که متنی از منبع اصلی گرفته شده و تنها دو، سه کلمه  :(Word Switch) سرقت ادبی تغییر کلمات .2

 .از آن تغییر یابد

زمانی که نویسنده جمالت منبع اصلی را پاراگراف به پاراگراف و خط  :(Style) سرقت ادبی در سبك نگارش .3

 .ر چند هیچ یك از کلمات وی همانند منبع اصلی نباشدبه خط دنبال کند، ه

 (Metaphor) سرقت ادبی از نوع تشبیه .۴

دهد که حس و درک نزدیك تری از یك تشبیه یا استعاره یعنی یك ایده واضح که به خواننده این امکان را می

خالقانه یك نویسنده به  رویداد و یا واقعه داشته باشد. پس تشبیه و استعاره به عنوان بخش مهمی از سبك

 .آیدحساب می

های مهم کار خود را ندارد، بنابراین از جمالت سلیس متن در برخی موارد فرد توانایی توضیح دادن درباره ایده

 .نمایداصلی استفاده می

 (Idea) سرقت ادبی ایده .۵



 

 

کند، این ایده و راه حل منسوب به میای را بیان زمانی که فرد نویسنده در مقاله خود راه حل و یا ایده خالقانه

های نویسنده در وی خواهد بود. در بسیاری از موارد، افراد تازه کار در افتراق بین اطالعات عمومی رایج و ایده

 .منبع اصلی مشکل دارند

آن را  شود که بیشتر افراد با هر سطح سواد و دانشیحیطه دانش عمومی، به هر گونه ایده و یا راه حلی گفته می

 (1)اند. بنابراین نیاز به منبع دادن ندارندپذیرفته

 

 

 روشهای تشخیص سرقت علمی

 دستی و ماشینی

 
هر چند که تشــخیص ســرقت علمی به صورت دستی میتواند بدین معنا باشد که شخص با مطالعه مدرک، روش دستی :

وه بر صرف وقت بســیار نیاز به تجربه و دانش الارتکاب ســرقت علمی و یا عدم آن را تشــخیص دهد؛ اما این روش ع

نمایاند. تفسیر دیگری نیز از  آن را بسیار سخت و غیر ممکن می الفراوان شخص در زمینه موضوعی مدرک دارد که عم

روش تشخیص به صورت دستی آمده است؛ انتخاب پاراگراف شاخصی از متن و جستجوی آن از طریق موتورهای 

 اند د گوگل را یک نوع روش دســتی در تشخیص سرقت علمی معرفی کردهجســتجوی قوی مانن

 

تشــخیص ســرقت علمی نیز خود به تشخیص ســرقت علمی در کدهای برنامهنویسی و تشخیص سرقت :روشهای ماشینی 

فنون تشــخیص نویسی استفاده میشــود با  فنونی که در تشخیص سرقت کدهای برنامه.علمی در متون تقسیم بندی میشوند 

نویسی، شخص بدون استناد دادن به کدهای نوشته شده توسط  سرقت علمی در متون متفاوت است. در سرقت کدهای برنامه

شخصی دیگر، با کپی برداری از کل کد و یا قسمتی از آن و یا دستکاری و تغییر، از آنها در برنامه خود اســتفاده میکند. 

ت علمی متون مانند همه روشهای پردازش زبان طبیعی میتوانند مستقل از زبان و یا روشهای ماشــینی در تشخیص سرق

 .وابسته به زبان عمل کنند. بدین معنا که تشخیص سرقت علمی را در زبانی خاص یا در تمامی زبانها بتوانند مشخص کنند

 .ی و بیرونی تقسیم کردروشهای تشخیص سرقت علمی را از جنبه مرجع مورد مقایسه میتوان به دو دسته درون

 

ای از ســایر مدارک مورد مقایسه قرار میگیرد. هر چه تعداد مدارک موجود  مدرک مشــکوک با مجموعه :روش بیرونی

 تری صورت میگیرد الدر این مجموعه بیشتر باشد کار مقایسه با دقت و اطمینان با

  :با روشهای تشخیص بیرونی به دو نوع مکانی و سراسری تقسیم میشود سرقت علمی تشخیص 

تقسیم میشود که به  : از پرکاریرد ترین روشهای تشخیص سرقت علمی روش انگشت نگاری مکانیشباهت  تشــخیص -1

های  رشته های مدرک مشــکوک با زیر هایی رشــته عنوان اثر انگشت عمل میکنند. در این روش هر مدرک به زیر رشته

ها به نوعی مدرک را تحلیل و  مدارک موجود مقایسه میشوند و تشخیص متن مشکوک صورت میگیرد. این زیر رشــته

کنند و مشــابه نمایه مقلوب در بازیابی مدارک عمل میکنند. این روش ســند را به صورت منحصر به فرد مانند  صه میالخ

عملکرد روش مذکور بستگی به واحد انتخاب شده از متن دارد که میتواند در  .اثر انگشــت برای انســان شناسایی میکند

 سطح حرف، کلمه و یا جمله باشد

 در روش قبلی تشخیص شباهت مکانی، تشابهات قسمتهای محدودی از متن بازیابی می تشخیص شباهت سراسری:-2

کل مدرک مورد تحلیل قــرار میگیرند. روشهایی  شــدند اما در تشــخیص شباهت سراسری، قسمتهای بزرگتری از متن و یا

که بر اســاس تحلیل میزان رخداد کلمه در کل مــدرک عمل میکنند، مانند مدل فضای برداری، در این دسته قرار میگیرند. 

های در تحلیل سراســری، حروف اضافه در نظر گرفته نمیشــوند و فقط ریشه اصلی کلمات در نظر گرفته میشود تا بردار

کلمات متن را تشکیل دهند. اما در تحلیل شباهت مکانی توالی تطابق کلمات مدرک مشکوک با مدرک اصلی که حداقل تعداد 

  .کاراکترها و کلمات را دارند مشخص میشود

 ســرقت ایده نیز از مصادیق ســرقت علمی است که در زمره روشهای تشخیص بیرونی است. 



 

 

 

غیر ممکن اســت، روشهای تشــخیص درونی میتوانند با  الگردآوری همه نوشــتجات نیز عماز آنجا که روش درونی :

از خود  تر جایگزین مناسبی باشند. در روش درونی، مدرک مشکوک با سایر مدارک مقایسه نمیشود بلکه الهوشمندی با

 .ا عدم ارتکاب آن بررسی میشوداز خود متن، ادعای مبتنی بر ارتکاب سرقت علمی و ی با استخراج ویژگیهایی متن،

 

 مبنای آن بر تشخیص سبک نگارش یا استایلومتری این است که هر نویسنده سبک نگارشی منحصر به فردی دارد. 
 

در این روش قسمتهای مختلف متن از لحاظ سبک نگارشی مورد مقایسه قرار  :تشخیص سبک نگارش یا استایلومتری

میگیرند. قسمتهایی از متن که از نظر سبک نگارش با سایر قسمتها، ناهماهنگی دارند به عنوان قسمتهای مشکوک و سرقت 

 رد مقایسه قرار میگیردعلمی تشخیص داده میشوند. در این روش سبک نگارش فرد در یک متن با متن مقاالت قبلی وی مو
 

به تشــخیص میپردازند. از  then..if با بکارگیری قواعد و قوانینی مانند گرامرها و قاعدههای :روشهای مبتنی بر قانون

ت میتواند الموجود در مقا نمونه روشهای مبتنی بر قانون، تشخیص سرقت علمی مبتنی بر استناد میباشد. بررسی و ارزیابی 

بین مدارک بازیابی و مشخص کند. ترتیب قرار گرفتن الگوهای استنادی ارجاعات مقاله اگر در دو مدرک تشابهاتی را 

مشابه بود میتواند احتمال ارتکاب سرقت علمی توسط نویسنده یا نویسندگان را نشان دهد. همچنین بررسی و تحلیل ترتیب 

 ئه میدهدعات مفیدی را اراالاستنادات درون متنی نیز در این زمینه اط

 

بدون کمک گرفتن از هرگونه قاعده و قانونی کار میکنند آنها روشهای آماری هستند که از طریق بدست  :مبتنی بر پیکره

وه بر رخداد کلمات کلیدی و شــاخص متن، الهایی مانند رخداد کلمات به تشخیص سرقت علمی میپردازند ع آوردن فراوانی

عات ارزشمندی در تشخیص سرقت علمی در المیتواند اطیا کلمات بسیار عام  اژههادر بعضی موارد حتی رخداد ایســت و

ها روشهای دیگر که این کلمات حذف میشــوند، با نگه داشــتن آنها، بقیه کلمات  گرام ایست واژه-روش ان.اختیار بگذارند

 متن حذف میشوند

 

لمی در زبانهای مختلف میپردازند. با ساخت روشهای بین زبانی به تشخیص سرقت ع : روشهای تشخیص بین زبانی

دیکشنری دو زبانه در زبانهای مختلف و مترجمهای ماشینی که قادر به تبدیل زبان مبدأ به زبان مقصد باشند، تشخیص 

 .سرقت علمی در زبانهای مختلف صورت میپذیرد
 

 ادبی-چند روش برای برداشت از منبع و اجتناب از سرقت علمی

 نقل قول غیر مستقیم نقل معنایی یا 

به بازگویی یا بازنویسی بخشی از یك متن به صورتی که همان معنای متن اصلی لحاظ گردد اما با واژگان یا  

جمله های غیر از واژگان یا جمله های متن اصلی نقل معنایی گفته می شود. برای انجام نقل معنایی درست و 

عه و آن را درک کنید. اگر متن را به صورت ناقص درک کنید یا دقیق، ابتدا باید متن را به صورت دقیق مطال

 .حدس و گمان را وارد کار کنید، نقل معنایی ممکن است نارسا و نادرست باشد

 خالصه نویسی 

در خالصه نویسی معموالً یك سوم متن اصلی نوشته می شود. پس، باید دو سوم متن کنار گذاشته شود.  

خالصه لب کالم یعنی عقاید کلیدی و استدالل ها آورده شود و از آوردن نمونه طبیعی است که می بایست در 

 .ها، توضیح ها و تبیین های اضافی و گسترده اجتناب می شود



 

 

 نقل قول های مستقیم 

گاهی ممکن است بخواهید عالوه بر نقل معنایی و خالصه از نقل قول مستقیم یعنی آوردن عین مطلب مولف  

 .استفاده کنید

 رکیبت 

در این فرآیند، اطالعات گوناگون با هم تلفیق می شوند. در تلفیق یا ترکیب اطالعات، می بایست به روابط میان 

 .منابع و نحوه ارائه ی یکپارچه و قانع کننده ی آنها دقت شود

 :برای انجام ترکیب، موارد زیر را رعایت کنید

  کلیدی خط کشیده و آن ها را در حاشیه ی متن بنویسیدکار خود را با مطالعه ی فعال شروع و زیرعقاید. 

 در بخش مقدماتی کار خود، منابع و مولفان را معرفی کنید. 

 به عوض خالصه کردن صرف، روابط موجود بین یك منبع با منابع دیگر را مشخص نمایید. 

 باشد پس از تعیین روابط میان منابع، حکم یا قضیه ای را بنویسید که بیانگر این رابطه. 

 بر اساس طرح سازمانی این قضیه، رئوس مطالب خود را سازماندهی کنید. 

 

 نقد 

در نقد کردن، خواننده یك رویکرد ارزیابانه و انتقادی به یك منبع خاص اتخاذ می کند. نقد نویسی مهمترین و  

می شود عقاید و دشوارترین نوع نوشتن از منابع است، چون در بسیاری از پژوهش ها از پژوهشگر خواسته 

نقد  .قضاوت انتقادی خود را تدوین نماید. نقد می بایست بر اساس قضاوت بی طرفانه و منصفانه صورت گیرد

نیز با مطالعه ی فعال و یادداشت برداری شروع می شود. هنگامی که نکته ها و عقاید اصلی مولف را شناسایی و 

 .کردید، می توانید آن ها را با دقت ارزشیابی کنید درک

بسیاری بر این باور هستند که نقد به معنی مخالفت با دیدگاه های طرف مقابل است. در حالی که شما می 

 :توانید به سه روش منبع را نقد کنید

 نقد مثبت 

 نقد منفی 

 نقدی که هر دو ویژگی را بیان کند 

قضیه ای را تدوین کنید که ارزیابی شما را بیان کند و نقد خود را حول محور آن پس از ارزیابی منبع، حکم یا 

 .قرار دهید

 چگونه از درصد تشابه یا سرقت ادبی در مقاله خود قبل از ارسال به مجله مطلع شویم؟

 :می تواند به دو صورت اتفاق بیفتد Plagiarism یا سرقت ادبی

http://collegeprozheh.ir/


 

 

 است ارجاع در متن خود وارد نموده نویسنده بخشی از متن را بدون :عامدانه .1

نویسنده بدون اطالع و صرفا بصورت اتفاقی  :Unintentional plagiarism  غیر عمد یا .2

 .متنی مشابه مقاالت دیگر نوشتهاست

ابتدا متن خود را جهت بررسی به مجموعه ارسال نمایید. فایل گزارش حاوی  سرقت ادبی جهت جلوگیری و رفع

درصورتی که بصورت غیر .باشد مشابه و درصد تشابه می مقاله متن شما، نام و آدرسدر  plagiarism محل

بشرح  plagiarism جهت رفع Paraphrasing عمد تشابهی در متن وجود دارد از تکنیك های پارافریز یا

 .زیر استفاده نمایید

 کلمات را با کلمات هم معنی )بدون تغییر معنی( تعویض نمایید .1

جهت سهولت در انتهای مطلب ارائه  Phrasal Verbs تغییر دهید )لیستفاعل و فعل را  .2

  است گردیده

 تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید .3

 %۵5متن شما برطرف گردیده در صورتی که تشابه متن شما بیش از  سرقت ادبی با توجه به اینکه .۴

 (3).دهید (Citation) نیز هست بنابر این حتما ارجاع علمی شما دچار سرقتگزارش گردیده متن 

 

 راهنمای دانشگاه کالیفرنیا  در علمی دستبرد با آشنایی برای رهنمودها از نمونه ای

 .میآید دست به کردن تمرین طریق از مهارت این.  کنید استفاده خود ایدههای و کلمات از( ف

 .دهید استناد شده، اقتباس تفسیریا یا برداری نسخه که متنی به( ب

 .کنید رهیز کلمات در پئی جز تغییر با دیگران اثر استفاده ازاز( ج

 .باشید آگاه است، مبرهن و معلوم همه برای که دانشی از( د

 .کنید استناد دارید، شك موردی در وقتی( ه

 باشـید، ه یافتـ کـه جـا هـر از و اسـت تازه برایتان هرچه به باید.  ندارد وجود جایزی چیز هیچ( و

 .کنید استناد



 

 

 9003دپاو  دانشگاه دانشگاهی منابع مرکز از نقل به علمی دستبرد انواع

 به نقـل قول عالمت از استفاده یا و استنادی هیچ بدون و کلمه به کلمه را اثر نویسنده:  مستقیم علمی دستبرد. 1

 .کند وانمود خود اثر عنوان

 در را آنان و نظر بگیـرد کمـک دیگران از اثری هر از مقاله، نوشتن برای نویسنده: دیگران از شده گرفته الهام اثر 2.

 .بیاورد آنها به استناد بدون خود مقاله

. نـشان ندهد را شده، گرفته الهام یا وام به اثر از که قسمتهایی پایان و شروع نویسنده: نادرست یا مبهم استناد 3.

 شده تفسیر پاراگراف قبلی یا جمله که میکند فرض خواننده و میکند استناد را اثر بار یک فقط نویسنده اوقات اغلب

 .است

 مـستقیم طـور بـه منبـع، آن در کـه اسـت علمـی دسـتبرد نـوع معمولتـرین: موزاییکی علمی دستبرد 4.

 اندکی پـاراگراف و شـده ایجاد کمی تغییرات جمله هر در اصلی، نویسنده به استناد بدون بلکه نمیشود، روبرداری

 کرده تغییر آن کیفیـت کامـل طور به اگر یا میگرفتند، قرار قول نقل عالمت در باید ها جمله این. میشود بازنویسی

 . شد می استناد باید منبع باشد،

 8سایت دستبردعلمی( از برگرفته)  سرقت علمی انواع

 دستبرد علمی بدون اسیتناد به اثر اصلی -8

 .دهد تحویل خود اثر عنوان به تغییری هیچ بدون و کلمه به کلمه را دیگری اثر نویسنده،( الف

کند روبرداری تغییری هیچ بدون واحدی منبع از را متن مهم بخشهای نویسنده،( ب . 

جمالت در جزئی تغییراتی کند، روبرداری مختلف منبع چندین از را مهم قسمتهای نویسنده،( ج  

شود حفظ اصلی عبارتهای بیشتر اما کند، ایجاد . 

دهد تغییر را عبارتها و کلیدی کلمات اما ،ندک حفظ را منبع اصلی محتوای نویسنده،( د . 

کند هماهنگ و متناسب هم با را آنها و تفسیر را دیگر منابع از صفحاتی نویسنده،( ه . 

بعـدی آثـار در گـسترده طـور بـه خـود شـده منتـشر آثـار از قسمتی از زیاد، طور به نویسنده،( و  

                                                           
1 www.plagiarism.org 



 

 

 .دهد ارجاع قبلی اثر به آنکه بی کند، استفاده

 اصلی اثر به استناد با علمی دستبرد-9

 .بگیرد نادیده را منبع خاص اطالعات اما کند، ذکر منبع یک برای را پدیدآور نام تنها نویسنده( الف

 اصـلی، منبـع یـافتن ،صـورت ایـن در. دهـد ارائه منبع یک برای غیردقیق اطالعات نویسنده،( ب

 .است ممکن غیر تقریبا

 روبـرداری کلمـه بـه کلمـه منبـع آن از کـه را متنی اما ، کند ذکر درستی به را منبع نویسنده،( ج

 .ندهد قرار گیومه در شده،

 تمـام امـا دهـد، قـرار گیومه در را شده کپی متون و کند ذکر درستی به را منابع همه نویسنده،( د

 .نماند باقی اصلی اثر عنوان به چیزی شوند، حذف بخشها آن باشد بنا اگر و باشد ارجاع اثر

 اسـتناد بدون را منبع همان از دیگری مباحث اما کند استناد اصلی منبع به مواردی در نویسنده،( ه

 تحلیـل و تجزیـه عنـوان به را تفسیرها این میکند تالش نویسنده مواردی، چنین در. نماید تفسیر

 .کند وانمود شده، استناد قسمتهای از خود

  نحوه تشخیص پالجریزم :

 در شرایط امروزی، محققین دو انتخاب کلی را جهت بررسی متون خود از نظر پالجیاریزم پیش رو دارند.

 .مقاالت خود را به سایت های آنالین و رایگان پسپارند -1

 .نمایند  Ithenticateبا پرداخت هزینه، اقدام به بررسی پالجیاریزم از طریق مجموعه ی معتبری چون -2

 

 

آیا می توان برای چک سرقت ادبی علمی از وبسایت های آنالین و رایگان :معایب و محدودیت ها

جدی برای سایت های رایگان وجود دارد که استفاده از آن ها را توسط چند محدودیت استفاده کنم؟

 :محققین با تردید روبرو کرده



 

 

  ،عدم توانایی جستجو در متن مقاالت تمام ناشران به خصوص انتشارات مهم و برجسته همچون الزویر

 ... اشپرینگر، و

 (مقاالت می باشد محدود بودن جستجو به متون آنالین رایگان )معموال محدود به خالصه 

 محدودیت در تعداد لغت قابل جستجو 

 غیر تخصصی بودن جستجوها با توجه به محتوای متون 

 وجود صفحات تبلیغاتی بسیار در سایت ها 

 و محدودیت های زیر نیز در بسیاری از موارد دیده می شوند: 

 عدم توانایی در نشان دادن منابع مربوط به جمالت مرتکب پالجیاریزم 

 ذخیره سازی متون مقاالت بر روی سرور های خود و احتمال سوء استفاده در برخی مواقع احتمال 

 عدم توانایی تولید محتوای قابل پرینت در قالب یك خروجی در اکثر سایت ها 

 باز شدن همزمان صفحات جانك تبلیغاتی بسیار با فشار دادن کلمه Search! 

 (۴)جود در اکثر سایت هاعدم گزارش دقیق میزان تشابه متن با متون مو 

 

 مصادیق سرقت علمی کدامند؟

محققین دیگری درهمان  ای که قبال توسط نام و آدرس مقاله، پایان نامه یا رساله تعویض .1

یا ارائه دریك مجله یا  جدید وچاپ با نام وآدرس اســت انجام ومنتشــرشده کشــوریاکشــوردیگری

 .از نوع عمد است مرکزدیگر. این کار مصداق بارز سرقت علمی

 

آنهادریکدیگربه منظورتولید یك مقاله نو.  چند مقاله وتلفیــق های هــا،متون ویافته ازداده ســتفادها  .2

شناخته میشود که شــاید بهترباشــد “ The Potluck paper " تحت عنوان این نوع از سرقت علمی

دیگران اســت.  های مقاالت ازداده ای گفته شود، چراکه آمیخته "مقاله معجون"به آن  درفارسی

دهد که  تغییرمی را نیزبه نحوی ســاز،متن بهتر،مقاله یا به عبارت موارد،مقاله نویس دربرخی

 The Labor of حالت بــه آن پذیرنیست. دراین امکان  به ســادگی آن بودن تقلبی تشــخیص

laziness “ انجام کار اصلی، وقت خودرا صرف سوء  جای گردد،فردبه می اطالق "تنبــلکاری"یــا

 .های دیگران میکند استفاده ازداده



 

 

 

نمودارها را  رسم یا نحوه جداول شکل مقاله اصلی،ظاهرمقاله،مثل محتویات ساز، باحفظ مقاله .3

هــا  تغییــرمیدهــد. یامثال جداول ارائه شــده در مقاله اصلی را به نمــودار تبدیل میکند، کلیــد واژه

 The Poor " یا "اســتتار جزئی"عمل  کند وغیره. به این می غییر میدهد، خالصه راعوضرا ت

disguise “گفته میشود. 

 

به موردی گفته میشودکه در آن جمله به جمله یا “ Style Plagirism " سرقت علمی سبك یا .۴

عدم  موردبیشــتر به دلیلیك مقاله، از یك متن دیگراقتباس میشــود. این  به پاراگراف پاراگراف

 های خودرادرالگوهای محترم،داده ومحققین دانشــجویان آید. برخی می دوم پیش به زیان تســلط

 نگارشــی ندارند، به زعم خودازقالب کافی دهند و چون بازبان دوم آشــنائی قرارمی قبلی شــده چاپ

 تفاده میکنند. اگر چه در این مقاالتجزئی، اســ یا حتی دیگر، به طورکامل نویســندگان و جمالت

 یا ســبك فکری ولی چون ازقالب های آزمایشــی به خود شــخص تعلق دارد ها و یافته داده

آید. از اینگونه  علمی به حساب می سرقت ازمصادیق است، یکی کرده دیگران اســتفاده ونگارشــی

نویسند، مشاهده و  اصلی خود مقاله نمیمثالهای زیادی ازکشورهای مختلف دنیاکه به زبان  موارد

 .گزارش شده است

 

ها( در چند نشریه به  ها و یافته انتشار یك مقاله )به طورکامل یا حتی بخشی از اطالعات،داده .۵

اگرمحقق  .گیرد عمد یا سهو صورت میتواند به هردو صورت طورهمزمان یا با فاصله زمانی. این مورد

به دویا چند مجله بفرســتد وبر حســب اتفاق دردو مجله پذیرفته  زمان نتایج یك کاررا به طورهم

به  مقاله همزمان یك چراکه ارســال علمی عمد است. برسد، این از مصادیق سرقت شودو به چاپ

نامیده سرقت علمی از خود "مورد  .نیز تألیفات،مجازنیســت. این  قانون دویاچند مجله، برحســب

مقاله به یك  یك گاهی مثال است. به عنوان مشاهده شده مورد نیزازاین دیگری حالت ولی – میشود

نمیشود. محقق به ناچارمقاله را  داده فراوان،پاسخ ومکاتبات طوالنی بعدازمدت میگرددولی ارسال مجله

 آندرمجله چاپ متوجه درمجله دوم، به ناگاه آن چاپ مراحل ازطی پس فرستد. ولی می به مجله دیگری

مورد،خالفی غیرعمد است ولی به هر حال محققین  این وهماهنگی،میشود. اگرچه اطالع اول،بدون



 

 

اند،  نشده مطمئن آن وعدم چاپ محترم باید توجه داشته باشند که تا از پس گرفتن مقاله ازمجله اول

 (2).ارسال ننمایند مجله دیگری آنرا برای

عرفی سایت های آنالینم  
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 مجازات سرقت ادبی چیست؟

کارنامه سیاهی از او بجای  از امور کاهش دهنده ارزش پژوهش، سرقت است. این امر موجب رسوا شدن فرد شده و

خواهد گذاشت. بعالوه میتواند حیثیت شغلی یك فرد، اعتبار یك مرکز یا دانشگاه و حتی اعتبار پژوهشی یك کشور 

را خدشه دار کند. در زمینه تحقیقات علوم پزشکی این موضوع بسیار جدی بوده و به اعتماد عمومی به حرفه 

قوانینی در مجلس جمهوری اسالمی مطرح شده است که پیگرد قانونی  در سالهای اخیر.پزشکی آسیب میرساند

ها، کمیته انضباطی به موارد سارقین ادبی و روش های برخورد با مجرمین جدی تر صورت پذیرد. در دانشگاه

ها، دستبرد علمی توسط دانشجویان، کند. در برخی از دانشگاهدستبرد علمی دانشجویان و استادان رسیدگی می

شود و ممکن است به از دست دادن درجه دانشگاهی آنها منجر شود. در برخی دیگر، لفی جدی محسوب میتخ

شود. استادان و پژوهشگرانی که مرتکب دستبرد علمی بسته به نوع سرقت ادبی، از نمرة درسی دانشجو کاسته می

را متحمل خواهند  -تعلیق تا اخراج کامل از  -ای از مجازاتهاشوند، عالوه بر از دست دادن اعتبار خود، گسترهمی

کند و  عضو هیئت علمی، به مقاله کپی برداری شده استناد شد. دانشگاه و سازمان مربوطه نمی تواند برای ارتقای

درمورد دانشجویان نیز هیچ دانشجویی در صورت ارتکاب به چنین کاری نباید به وسیله این مقاله فارغ التحصیل 

 .شود

در ادبیات آموزش دانشگاهی، دستبرد فکری  زیرا نیازمند آگاهی درباره سرقت ادبی هستیم بنابراین ما

دانند و متخلفان مورد انتقادات و تنبیهات آموزشی می رانادرستی آموزشی پژوهشگران یا استادان ،دانشجویان توسط

شود و با متخلفان نگاری شمرده مینقض اخالق روزنامه حقوق معنوی ، سرقتنگاریروزنامه گیرند. درقرار می

ادعا دارند که تواند شامل برخوردهای انضباطی باشد. البته برخی نیز شود که این برخوردها میمعموالً برخورد می

به عنوان ” ایده های اصلی“بر اساس قوانین ایاالت متحده آمریکا نیز عبارت  .اندناخودگاه آن را انجام داده
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همانند اختراعات اصیل   (Copyright)شناخته می شود و توسط آیین نامه حقوق طبع و نشر مالکیت فکری یك

 .از آنها محافظت می شود

 ادبی سرقت تشخیص افزارهای نرم معرفی

 فارسی ادبی سرقت بررسی افزارهای نرم

 که است جو همانند سامانه شده ایجاد فارسی زبان برای که ادبی سرقت های سامانه از یکی: جو همانند سامانه

 سایت این سنجش معیار. کند بررسی موجود منابع به را ها نامه پایان و مقاله شباهت میزان سرعت به تواند می

. کند می بررسی است موجود منبع این در که هایی نامه پایان و مقاله به توجه با را شما مطالب و بوده ایرانداک

 .کنید مشاهده را نتیجه زمان ترین کوتاه در و کرده آپلود را خود فایل شوید، سایت وارد است کافی

 موجود متنی هایمشابهت تواندمی که باشدمی وب بر مبتنی ایسامانه همتاجو: همتاجو یاب مشابهت سامانه

 هوشمند کامال صورت به همتاجو علمی سرقت تشخیص افزار نرم. نماید شناسایی را شده منتشر علمی اسناد میان

 علمی مقاله میان موجود متنی های شباهت تواند می مصنوعی هوش های الگوریتم از استفاده با که شده طراحی

 هوشمند روشی از استفاده با و کرده استخراج SID پایگاه در کشور پژوهشی علمی مقاالت مجموعه با را مشکوک

 .دهد نمایش مشابهت میزان اساس بر را نتایج

 کشف و شده جایگزین عبارات شناسایی قابلیت کلمات، جابجایی و یکسان جمالت تشخیص بر عالوه سامانه این

 معنایی یابی مشابهت های روش و( Semantic Network) معنایی شبکه مبنای بر شده بازنویسی علمی سرقت

 .بود خواهد تشخیص قابل همتاجو توسط جمله دو به جمله یك شکستن یا و جمله یك در جمله دو ادغام. دارد

 . است علمی سرقت امر در بخش آن اهمیت اساس بر مقاله خاص بخشهای به دادن اهمیت سامانه، این دیگر ویژگی

 را انگلیسی منابع سامانه این آینده در است بدیهی. است فارسی منابع حوزه در صرفاَ سامانه قابلیت حاضر حال در

 .داد خواهد قرار پوشش تحت نیز

 : همتاجو اطالعاتی بانك

 پشتیبانی را داخلی همایشهای و نشریات در شده منتشر مقاالت و منابع از بخشی همتاجو سامانه حاضر حال در

-فارسی) علمی نشریات استنادی پایگاه و بانك از مختلف علمی منابع و مقاله هزاران شامل داده این. کندمی

 منابع این به استناد با همتاجو سامانه. شودمی رسانی روزبه دائمی بصورت و است کشور علمی مجامع و( انگلیسی

 .است داده قرار پوشش تحت را کشور در موجود فارسی منابع از وسیعی حجم اطالعاتی



 

 

 : همتاجو خدمات

 همتاجو.نماید می ارائه سند با مرتبط آماری اطالعات شما، سند در موجود متنی مشابهت یافتن بر عالوه همتاجو

 می مشخص را شما سند در موجود متنی مشابهت دقیق میزان و محل زمان کمترین در ورودی فایل حجم از فارغ

 فرمت با متنی های فایل انواع یا کنید سیستم وارد مستقیم صورت به را خود نظر مورد متن توانید می شما!کند

 باشد می رایگان کامال شده ذکر خدمات تمامی و.کنید بارگزاری سیستم در را مختلف های

 تواند می که شود می محسوب فارسی ادبی سرقت بررسی های پایگاه از دیگر یکی سایت این: نور سمیم سامانه

 .دهد نمایش را نتیجه و کرده بررسی خود های داده با را شما متون

 انگلیسی ادبی سرقت بررسی های افزار نرم

Ithenticate: اطالعاتی بانك که شود می محسوب دنیا ادبی سرقت های پایگاه ترین بزرگ از یکی سایت این 

 به دیگر منابع و ها مقاله ها، نامه پایان اینترنتی، های سایت بین از را شما مطالب تواند می و دارد وسیعی بسیار

 این از مقاالت اعتبارسنجی برای المللی بین های مجله از بسیاری. دهد نمایش را نتیجه و کرده بررسی کامل صورت

 .کنند می استفاده پایگاه

 

Eve2: 1۵ در همزمان را مقاله ۴ تواند می و داشته قوی جستجوی موتور که است مهم های پایگاه از دیگر یکی 

 جستجوی موتور داشتن دلیل به که شده ساخته و طراحی ای گونه به سایت این. کند بررسی کامل صورت به دقیقه

 تشخیص را است شما متن شبیه که اصلی متون باال سرعت با تواند می و شود نمی غرق زیاد بسیار متون در قوی

 این. شد خواهد داده نمایش شما به نتیجه بررسی از پس و کنید می آپلود ورد فایل قالب در را خود متن شما. دهد

 .دهد نمایش را شده کپی آن از که منابعی لینك است قادر پایگاه

 

DupliChecker :شود می محسوب ادبی سرقت تشخیص زمینه در رایگان های پایگاه از یکی .DupliChecker 

 بار هر با که کنید توجه. کند بررسی گرامری مشکالت و ادبی سرقت نظر از رایگان صورت به را شما متون است قادر

 کرد جستجو ادبی سرقت نظر از و انتخاب را کلمه 1555 توان می جستجو
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iThenticate  برای بررسی سرقت ادبی مناسب برای استفاده دانشجویان، محققان، یک سایت معتبر

شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی. همچنین بسیاری از ژورنالها این سایتها را برای بررسی 

 .سرقت ادبی معرفی کرده اند

 امتیازها

 قابل اعتماد بودن گزارش سرقت ادبی 

 80%  این سایت ارجاع داده انداز ژورنالهای دارای ایمپکت باال به 

 استفاده از سرورهای مبنی بر ابر که باعث افزایش سرعت ارائه گزارش می شود 

 یکی از سایتهای شناخته شده و معتبر 

 نکات منفی

 عدم امکان استفاده رایگان از سرویس بررسی درصد مشابهت 

 

Dupli Checker  یکی از بهترین سایتهای بررسی مشابهت مقاله همراه با یک صفحه کاربری ساده

 و قابل درک

 امتیازها

  استفاده رایگان از سرویس پالجریزم چکرامکان 

 امکان کپی کردن متن مورد نظر یا آپلود متن به صورت یك فایل 

http://www.ithenticate.com/
https://www.duplichecker.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link


 

 

  مرتبه در روز از سرویس رایگان استفاده کنید ۵5در صورت ثبت نام، می توانید تا 

 نکات منفی

  کلمه ای در هر بار اسکن برای کاربران رایگان ۵55محدودیت 

  ،تنها یك مرتبه در روز می توان از این سرویس استفاده کرددر صورت عدم ثبت نام 

 سرعت پایین انجام اسکن برای کاربران رایگان 

 

. Copyleaks  سیستم بررسی مشابهت بر پایه ابر، امکان مقایسه متن با محتوای آنالین را فراهم می

 کند

 امتیازها

 امکان استفاده رایگان پس از ثبت نام 

 امکان کپی کردن متن مورد نظر یا آپلود متن به صورت یك فایل 

  به سازمانهای آکادمیك، دانشجویان، شرکتها، و سازمانهاارائه خدمات مجزا 

 ارائه اپلیکیشن موبایل و افزونه نرم افزار Word Office 

 نکات منفی

 تنها در صورت ثبت نام می توانید از خدمات رایگان استفاده کنید 

  صفحه را میتوان بصورت رایگان اسکن کرد 15تنها. 

 

Paper Rater  سیستم بررسی مشابهت با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی که امکان استفاده

 .رایگان از آن وجود دارد

https://copyleaks.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
https://www.paperrater.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link


 

 

 امتیازها

 استفاده از سه ابزار به صورت همزمان: ویرایش متن، بررسی مشابهت ادبی، انتخاب کلمات بهتر 

 ارائه سریع گزارش 

 ارائه سرویس رایگان 

 نکات منفی

 عدم امکان ذخیره گزارش 

 نتایج ویرایش متن چندان قابل تکیه نیستند 

  

زبان 191سیستم بررسی مشابهت آنالین با امکان پوشش بیش از  . Plagiarisma 

 امتیازها

 امکان استفاده رایگان از سرویس بررسی مشابهت 

 امکان ارسال متن بصورت فایل، کپی کردن متن و آدرس URL 

 ارائه افزونه فایر فاکس و گوگل کروم 

 نکات منفی

 محدودیت در استفاده روزانه از سرویس رایگان 

 نتایج ویرایش متن چندان قابل تکیه نیستند 

بررسی مشابهت محتوای آنالین بصورت کامال رایگانسیستم  . Plagiarism Checker 

 

 امتیازها

 امکان بررسی سرقت ادبی از محتوای منتشر شده توسط شما و امکان گزارش کردن موارد سرقت. 

http://plagiarisma.net/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
http://www.plagiarismchecker.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
http://plagiarisma.net/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link


 

 

 ارسال ایمیل هشدار در صورت سرقت ادبی از محتوای منتشر شده توسط شما 

 ارائه افزونه گوگل کروم 

 نکات منفی

  یاهومحدودیت جستجو با موتورهای جستجوی گوگل و 

 نتایج ویرایش متن چندان قابل تکیه نیستند 

  

تم ساده اما کارآمد با امکان تعیین سطوح مختلف جستجویک سیس  Plagium 

 امتیازها

 آسان بودن استفاده از سرویس. تنها کافی است که متن مورد نظر را کپی کنید. 

  کلمه در هر مرتبه جستجو 1555سرویس رایگان تا 

 نکات منفی

 دقت پایین سرویس رایگان 

  هزینه پرداخت کنیدبرای دریافت گرازش مشابهت دقیق بایستی. 

 

مشابهت برای کاربران شخصی و شرکتهاخدمات بررسی   PlagScan 

 امتیازها

 بررسی مشابهت متون بر اساس محتوای آنالین و ژورنالهای علمی. 

 کامال آنالین، بدون نیاز به دانلود نرم افزار. 

 امکان کپی کردن متن، آپلود کردن فایل یا وارد کردن یك آدرس URL 

http://www.plagium.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
https://www.plagscan.com/plagiarism-check/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link


 

 

 نکات منفی

  دالر در ماه و امکان ذخیره کردن فایل ها برای شش ماه ۵955خدمات به اشخاص با نرخ. 

 پیچیده بودن سیستم کاربری نسبت به سایتهای مشابه. 

  

های داده مختلفامکان ارزیابی مشابهت متن با محتوای آنالین و پایگاه  : Quetext 

 امتیازها

 رابط کاربری ساده و قابل درک. 

 امکان کپی کردن یا آپلود کردن متن. 

 نکات منفی

 عدم امکان استفاده رایگان از سرویس 

 تنها در صورت ثبت نام و پرداخت هزینه میتوان از سرویس استفاده کرد 

  

سادهسرویس بررسی مشابهت متن با رابط کاربری زیبا و   Viper 

 امتیازها

 ارائه گزاش دقیق و قابل درک همراه با جزئیات متعدد 

 امکان کپی کردن یا آپلود کردن متن. 

 مقایسه متن با محتوای آنالین و مقاالت منتشره در ژورنامهای علمی 

https://www.quetext.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
https://www.scanmyessay.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
https://www.quetext.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link
https://www.scanmyessay.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers&utm_medium=link


 

 

 نکات منفی

 عدم امکان استفاده رایگان از سرویس 

  سرویس استفاده کردتنها در صورت ثبت نام و پرداخت هزینه میتوان از 
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