


ابسامانه مشابهت ی
زهره رفیعیان : ارائه دهنده



Plagiarius

کوس مار»واژه پلیجریزم در ابتدا توسط فردی استفاده شد که •
ت نام داشت و شاعری رومی از سده نخس« والریوس مارتیلیوس

.  میالدی بود

مارکوس به افرادی که شعرهایش را به نام خود ارائه •
داده « غارتگر و فریبکار»یعنیPlagiariusمی کرده اند، لقب 

.است



سرقت ادبی علمی 
(Plagiarism)

دیزیابسیاراهمیتمقاله نویسیحوزهدرمفهوم،اینامروزهاما•
.دارد

خیصتشنرم افزارهایآنالینعلمیسرقتتشخیصسایت های•
در نامهپایانادبیسرقتتشخیصاستفاده برایراادبیسرقت
.دارندقرارپژوهشگرانودانشگاهیاناختیار

دچارتامی شوندبررسیبه دقتهمپژوهش هاخروجی•
.نباشندپلیجریزم



سرقت ادبی علمی 
(Plagiarism)

ود، معرفی آثار یا ایده های دیگران، به عنوان آثار یا ایده های خ•
تمام یا بخشی از آن

ه و اگر عبارات یا ایده هایی را از یک منبع اصلی برداشت کرد•
ت ادبی منبع را به درستی ذکر نکنیم، در حقیقت مرتکب سرق

.  شده و قوانین کپی رایت را نقض کرده ایم

کردن مطالب به عنوان نمادی از وقوع  pastامروزه کپی •
.سرقت ادبی به شمار می آید



سرقت ادبی علمی

پلیجریزم دارای شکل های متفاوتی است؛ •

حوزه های ادبیات، هنر، پژوهش های دانشگاهی و رسانه•

.سرقت ادبی، هنری، علمی و رسانه ای•



انواع سرقت های ادبی

سرقت ادبی منبع محور؛•
سرقت ادبی با بازنویسی؛•
سرقت ادبی جهانی؛•
سرقت ادبی مستقیم؛•
سرقت ادبی موزاییکی؛•
سرقت ادبی ایده؛•
سرقت ادبی تصادفی؛•

.سایه نویسی•



انواع سرقت های ادبی

تباه زمانی که پژوهشگران در مقاله و محتوای خود به منبعی اش•
.  رخ می دهدمنابعارجاع می دهند، سرقت ادبی 

ارجاع متن و مطلب به منبعی که اصال وجود ندارد هم از •
.استمنبع محورنمونه های سرقت ادبی 

کی از اگر نویسنده از دو منبع در کارش بهره ببرد اما فقط نام ی•
.خواهد شدمنبعآنها را قید نماید هم دچار سرقت ادبی 

حذف و دستکاری اطالعات اصلی منابع هم از دیگر مصادیق•
.  استمنبعسرقت ادبی 



انواع سرقت های ادبی

متن و محتوای یک فرد با : سرقت ادبی با بازنویسی•
دست کاری جزئیِ عبارات و واژه ها به نام نویسنده ای دیگر 

.منتشر می شود

زمانی که اقدام به استخدام فردی برای :سرقت ادبی جهانی•
ر نگارش مقاله و محتوا می کنید و آن اثر را با نام خودتان نش

((global plagiarismمی دهید، دچار سرقت ادبی جهانی 

.شده اید



انواع سرقت های ادبی

سرقت ادبی موزاییکی•
محتوایازسارقوداردپیچیده ایحالتادبیسرقتنوعاین•

هکبه طوری.می بردبهرهخودشمحتوایباتلفیقدردیگران
دشوارسرقتیقسمت هایازمقالهاصیلبخش هایکشف

.می شود
کهمی کندعملطوریکار،ایندرادبیسارقواقع،در•

وایده هاامامی شودارائهدیگرمحتواهایبامتفاوتمحتوایی
.نیستندجدیدکلمات



انواع سرقت های ادبی

سرقت ادبی ایده•
یگربه کارگیری ایده های دیگران برای تولید مقاله یا هر اثر د•

سرقت ادبی تصادفی•
ی امکان وقوع سرقت ادبی تصادفی هم وجود دارد؛ یعنی حالت•

که طی آن، فرد نمی داند که در حال استفاده از ایده فردی 
.دیگر است



انواع سرقت های ادبی

نهاآبرایودیگرافرادسفارشبهفردیکهزمانی:نویسیسایه•
واییمحتوگزارشمقاله،کتاب،داستان،ومی کندنویسندگی

بهشدهخلقاثرهم،درنهایت.می نویسدبرایشاندستایناز
.می شودمنتشروثبتسفارش دهندهاسم

ونمتهرنگارشیاعلمیمقاله نویسیدر:خودازادبیسرقت•
..خودگذشتهکارهایازاستفادهدیگریمحتوای



اجتناب از سرقت ادبی در  نوشته هایتان

.به استناددهی و ذکر منابع دقت کافی داشته باشید•
قت از نقل قول ها استفاده کنید و در متن مشخص نمایید که قصد سر•

.ادبی ندارید
در صورت بهره بردن از ایده های دیگران که به شکل نقل قول مطرح •

.نمی شوند از بازنویسی اصولی کمک بگیرید
د که در ذکر منابع و استناددهی باید فقط به مواردی اشاره داشته باشی•

یش قیدنکردن شان سوتفاهم به وجود می آورد و شائبه سرقت ادبی را پ
.  می کشد

ذکر منابع و استناددهی برای مواردی که جهان شمول است و عمومی •
غیرضروری خواهد بود



اجتناب از سرقت ادبی در  نوشته هایتان

فاده درصورتی که از متن یک مقاله یا کتاب به عنوان مرجع است•
نید و می کنید به جهت رفع سرقت ادبی بهتر است متن را بخوا

ه اصلی سپس آن را به زبان خود بنویسید و البته باید به مقال
.ارجاع هم بدهید



نرم افزارهای مشابهت یاب

ور نرم افزارهایی که متنی را از کاربر دریافت کنند و به منظ•
نند، بررسی مشابهت، آن متن را با پایگاهی از متون مقایسه ک

.می شناسیم« نرم افزارهای مشابهت یاب»به نام 
این نرم افزارها می توانند کامالً به با افزودن امکانات جانبی•

. تبدیل شوند« نرم افزار کشف تقلب»یک 
ین در تجربه های موفقی از مشابهت یابی متون به ویژه به خط الت•

.جهان به چشم می خورد



۳رای مخالف و ۱۳رای موافق،   ۱۶۶در ایران، نمایندگان با •
ی نماینده حاضر، به الیحه پیشگیر۲۱۱رای ممتنع از مجموع 

.و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی رای دادند

سرقت ادبی علمی



اینازمتخلفانبرایدریافتیوجوهواریزومجازاتتعیین•
نامه، پایانرساله،قبیلازآثاریواگذارییا عرضهتهیه،)قانون
یاومکتوبآثارسایریاگزارشکتاب،پژوهشی، طرحمقاله،
رغیوالکترونیکیازاعمهنرییاوعلمی،پژوهشیشدهضبط

حرفهانعنوبهحقوقییاحقیقیشخصهرتوسطالکترونیکی
.(ریدیگتوسطآنازبخشییاواثرکلارائههدفباشغل،یا

سرقت ادبی



وظیفه موسسات آموزشی

یآموختگدانشوآموزشفرایندهایدرمحتوایاصالتبررسی•
ودارشکارشناسیهاینامه،پایانپروپوزالتصویبازپیش،

.وهمانندجسامانهکاربردبانهایی،دفاعودکتریهایرساله



نحوۀ عملکرد نرم افزارهای کشف سرقت علمی

ن با زمانی که متن مقاله ای به نرم افزار سپرده می شود، فرایند مقایسه مت•
.متون دیگری که در پایگاه داده غنی آن وجود دارند هم آغاز می گردد

جست وجوی شباهت ها و مقایسه میان متن و مقاالت دیگر هم در سطح •
. پایگاه داده نرم افزار انجام می شود و هم در سطح اینترنت

قاالت سایت آیتنتیکیت در سطحی وسیع اقدام به مقایسه هر مقاله با م•
وددیگر می کند تا شباهت ها را شناسایی نماید و متوجه سرقت ادبی ش

•.



موتورهای جستجو•
.  یعنی دارای پایگاه داده، نمایه است

توانایی کشف مواردی که نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی تا حد زیادی
.دقیقاً کپی و چسبانده شده باشند را دارد

نوینی مانند هوش مصنوعی فناوری های 
.در موارد بازنویسی، نقل به مضمون، ترجمه و سرقت ایده

مینحوۀ عملکرد نرم افزارهای کشف سرقت عل



ابعاد منفی سرقت ادبی چیست؟

رامختلفآثارصاحبانحرفه ایزندگیمی تواندکاراین•
.کندمخدوش

از هر نوع آن، مشکالت زیادی برای فعاالن آن سرقت علمی•
.  حوزه به وجود می آورد

رزش باعث می شود خالق اثر، بهره کمتری از کار خویش ببرد و ا•
.کار افت کند

عتضییودیگرانفکروحریمبهتجاوزنوعیادبیسرقت•
.آنهاستمعنویحقوق

یادبسرقتموردکارشکهاثریصاحببرایهمروانینظراز•
.باشدتلخوسختگرفته،قرار

•



دبی سایت انگلیسی برای تشخیص سرقت ا20معرفی 
(Plagiarism)



• :آیتنتیکیت http://ithenticate.com

• :ترنتین http://turnitin.com

• :وایت چک http://writecheck.com

• :آنتی  کات اند پیست http://anticutandpaste.com

• :کپی اسکیپ http://copyscape.com

• :داک  کپ http://doccop.com

• :اسمال سئو تولز http://smallseotools.com/plagiarism-checker

• :داست بال http://dustball.com/cs/plagiarism.checker

• :پیپر ریتر http://paperrater.com/plagiarism_checker

• :دوپلی چکر http://duplichecker.com

http://ithenticate.com/
http://turnitin.com/
http://writecheck.com/
http://anticutandpaste.com/
http://copyscape.com/
http://doccop.com/
http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://paperrater.com/plagiarism_checker
http://duplichecker.com/


• :گرامرلی http://grammarly.com/plagiarism-checker

• :پلیچ اسکن http://plagscan.com

• :پلیج ترکر http://plagtracker.com

• :پلیجیوم http://plagium.com

• :پلیجریزم http://plagiarism.org

• :پلیجریزما http://plagiarisma.net

• :پلیجریزم دیتیکت http://plagiarism-detect.com

• :پلیجریزم دیتکتور http://plagiarismdetector.net

• چکرپلیجریزم : http://plagiarismchecker.net

• :آکادمیک پلیجریزم http://academicplagiarism.com.

http://grammarly.com/plagiarism-checker
http://plagscan.com/
http://plagtracker.com/
http://plagium.com/
http://plagiarism.org/
http://plagiarisma.net/
http://plagiarism-detect.com/
http://plagiarismdetector.net/
http://plagiarismchecker.net/
http://academicplagiarism.com/




iThenticate
. ست این سرویس متعلق به شرکت آمریکایی ترن ایت این  ا•

ست البته ترن ایت این یک سرویس بررسی سرقت ادبی هم ه
. فرق دارد iThenticateولی با 

  ,Willyاکثر مجالت معتبر و ناشران بین المللی مثل •

ScienceDirect, Springer ازiThenticate استفاده می کنند
میلیون عنوان کتاب و مقاله 49شامل iThenticateدیتابیس •

میلیون اثر چاپ شده و بیش از ۱05هزار ژورنال علمی، ۱۱5از 
. میلیارد صفحه اینترنتی است۶0

صد دالر برای یک مقاله استiThenticateقیمت •



iThenticate

صفحه وب 80،000،000با دسترسی به بیش از iThenticateنرم افزار •
ناشر دقیق ترین ۲،000محتوای علمی و همچنین ۱50،000،000و

.درصد شباهت و همپوشانی متنی را گزارش می دهد

•iThenticate،صب مانند سایر نرم افزارهای بررسی سرقت علمی ، قابل ن
.بر روی رایانه نیست

ن را برای استفاده از آن باید به سایت وارد شوید و یکی از پلن های آ•
.خریداری کنید

.تنها بصورت آنالین امکان پذیر استiThenticateاستفاده از نرم افزار •



نرم افزارهای رایگان 

به بخاط بسپارید هر نرم افزار یا سایت بررسی سرقت ادبی•
ی نیاز دارد هزینه بسیار زیادی برای توسعه ، میزبانی و پشتیبان

.و این هزینه باید به نحوی تامین شود
ارند و این نرم افزارها به دیتابیس آفالین مجالت دسترسی ند•

در نتیجه گزارشی غیر .تنها صفحات وب را بررسی می کنن
.دقیق با ضریب خطای باال خواهد داشت

متون حساس را به هیچ وجه در نرم افزارهای رایگان بارگذاری•
نکنید

.از نرم افزارهای رایگان بدون محدودیت دوری کنید •



چه کنیم که سرقت ادبی گریبان مقالۀ ما را نگیرد؟



پارافریز متن

اما؛شماستپژوهشدردیگرمنابعازاستفادهبرایعالیراهیمتنپارافریز•
واستلبهدوشمشیرماننددیگرانجمالتوایده هابازنویسیباشید،مراقب

.برویددردسرهااستقبالبهبایدنشود،انجامدرستیبهاگر
فقطتنیسقراربنویسید،رامنبعمتنازخودبرداشتبایدشماپارافریزدر•

خودتنمدرراپاراگرافهمانتغییر،کمیباوکنیدپیداکلماتبرایمعادلی
راداریدذهندرکهمفهومیوکردهانتخابمتناسبقالبیک.دهیدجای

.بنویسید
دیگریشخصایدۀازاستفادهحالدرهمهنوزشماکهنکنیدفراموش•

.نکنیدفراموشرامنبعذکرپسهستید،
.دهیدغییرترانویسندهاصلیایدۀنبایدمی کنیدپارافریزرامتنیککهزمانی•



چیست؟Paraphraseپارافریز یا 

ای پارافریز کردن یکی از مهم ترین توانایی ها و مهارت ها در دنی•
.نویسندگی است

. این اصطالح به معنای تغییر واژه ها و عبارات یک متن است•
اید زمانی که می خواهید پارافریز یا بازنویسی انجام بدهید، ب•

ون ادراکتان از یک متن و مطلب را به زبان خود دربیاورید و بد
.نیدتغییر در پیام و معنای واقعی محتوا، شروع به نگارش آن ک



چیست؟Paraphraseپارافریز یا 

یاربسبازنویسی شدهمتنیکدرمحتواپیامومعناانتقال•
.استحائزاهمیت

باعباراتوکلماتتغییرازفراترچیزیپارافریزکردن•
.مترادف هاست

درکمی خوانید،رادیگراننوشتهشماکار،اینرونددر•
.درمی آوریدرشته تحریربهخودزبانباومی کنید

ماشسویازجدیدشیوه ایبهفرایندایندراطالعاتوایده ها•
.می شوندعرضه



ا دپارتمان نویسندگی آنالین دانشگاه پوردو، پارافریز ر
اینچنین توصیف می کند

سویازکهمهمینظریه هایواطالعاتبازگردانیوتوضیح•
.جدیدشکلیبهامااست؛شدهبیاندیگریشخص

لماتکبارادیگرانتفکراتوهاایدهاطالعات،یعنیپارافریز•
.کنیدبیانخودتان

رحمطتازهزبانیبهدیگراناطالعاتوایده هاپارافریزکردندر•
ادعاونمی زنیدسندخودنامبهراچیزیشماامامی شود

.شماستنوشتهدقیقاکهنمی کنید

.اردمیان سرقت ادبی، خالصه کردن و بازنویسی تفاوت وجودد•



چک لیست پیشگیری از سرقت ادبی

 قولعالمت نقلوقتی از کلمات شخص دیگری استفاده کردم، •
.را هم گذاشتم

ن را در قسمتی که باید پاراگرافی از شخص دیگر می آوردم، مت•
.کردمپارافریزبه درستی 

هر بار که ایده ای از شخص دیگر یا اطالعاتی از منبع دیگر•
.کرده اماستنادآوردم، به منبع 



چک لیست پیشگیری از سرقت ادبی

.آورده امفهرست منابعتمام منابعی که ذکر کردم در •
استفاده یک سبک ارجاع دهی مشخصدر تمام تحقیق از •

.کرده ام
ی ، دزدی ادبتحقیق قبلی خودبا استفاده از قسمت هایی از •

.نکرده ام
، ارزیابیابزار تشخیص ادبی مطمئنمقالۀ خود را با یک •

.کرده ام



ا سامانه های سرقت یاب در دانشگاه بوعلی سین



سامانه دانش لینک 

DaneshLink

سامانه مشابهت یاب التین



در کتابخانهسامانه مشابهت یاب







در کتابخانهسامانه مشابهت یاب

مشابهت یاب در سایت دانش لینک استفاده کنیم؟چگونه از سامانه

کتابخانه کردن آدرس پورتال وارد-۱

Library.basu.ac.ir





آدرس سامانه مشابهت یاب در دانش لینک •

• http://Basu.researchlink.ir



روی گزینه سرقت یاب کلیک کنید•

سرقت یاب 



بار گذاری -2

مقاله مورد نظر را بار گذاری کنید•



کمی صبر کنید و ایمیل خود را چک کنید•



• بر روی لینک ارسال شده کلیک کنید



رک لینک ارسالی یک فایل پی دی اف هست، که کلمات مشت
با مقاالت دیگر را مشخص کرده هست

رک لینک ارسالی یک فایل پی دی اف هست، که کلمات مشت
با مقاالت دیگر را مشخص کرده هست



میزان مشابهت با مقاالت پیدا شده 

مقاالت پیدا شده 

تعداد کلمات 

مشابه

میزان مشابهت 

یدهدآخرین صفحه از فایل ارسالی، گزارشی از میزان مشابهت با مقاالت پیدا شده م
هر چه این عدد کمتر باشد نشان دهنده نو بودن مقاله هست



سامانه فارس پیپر
Farspaper



وارد پورتال کتابخانه شوید



روی پایگاه های اطالعاتی کلیک کنید-۲



کنیدانتخاب را فارس پیپر اطالعاتی پایگاه -۳



(Farspaperسایت)سایت مشابهت یاب 



راهنمای بررسی مقاالت با نرم افزار 
Grammarly  و iThenticate

کلیک نمایید Grammarly“و  iThenticateبررسی  "در منوی باال روی قسمت 



یددر انتهای صفحه روی درخواست جدید کلیک نمای



و  iThenticateدر صفحه باز شده نوع بررسی مورد نظر را از بین •
Grammarly انتخاب نمایید  .

.  کلیک نمایید و فایل مورد نظر انتخاب می کنیم Choose Filesروی گزینه •
پلود پس از انتخاب فایل مورد نظر روی گزینه ارسال کلیک نمایید تا فایل شما آ•

.شود
.فیلد های توضیحات و ایمیل را نیز درصورت نیاز می توانید پر نمایید•

بررسی فایل از بین دو نرم افزار



(Farspaperسایت)سایت مشابهت یاب 

: توجه 
فایل شما باید یکی از فرمتهای Grammarlyبرای بررسی مقاله در نرم افزار 

:  زیر باشد 

Microsoft Word (.doc, docx), OpenOffice (.odt), TXT and

RTF 

.      کاراکتر بیشتر نباشد ۱00،000صفحه و ۶0مگابایت ،4و حجم هر فایل از 



ویبررسرانظرموردفایلسیستم،شمادرخواستارسالازپس
.کندمیارسالشمابرایرانهاییریپورت



Grammarly.comمثال از سایت 



مشابهت یاب فارسی
(ایرانداک-همانندجو)



وارد پورتال کتابخانه شوید



(ایرانداک)سایت همانندجو 

فرآیندهایدربازنگریباهستندموظفهاموسسهنامه،آیین8مادهپایهبر
وارشدکارشناسیهاینامهپایان(پروپوزال)پیشنهادهتصویبازپیش،آموزش

بررسیایرانداکدیگرهایسامانهکاربردباراآنهاپیشینهدکتری،هایرساله
.کنند

نشانیبهپژوهش،پیشینهسامانهدرنیزایرانداکراخدمتاین
pishine.irandoc.ac.irگرددمیعرضهدانشجویانبه.



(ایرانداک)سایت همانندجو 

ایفرآیندهدربازنگریباهستندموظفهاموسسهنامه،آیین9و8مادهپایهبر•
نامهپایان(پروپوزال)پیشنهادهتصویبازپیشخود،آموختگیدانشوآموزش

راآنهامحتویاصالت،نهاییدفاعودکتریهایرسالهوارشدکارشناسیهای
.کنندبررسیجوهمانندسامانهکاربردبا

نشانیبههمانندجو،نامباوبتحتایسامانهایرانداک•
https://tik.irandoc.ac.irدارد.

راندهمانهاینوشتهآن،اتوماتیکمقایسهوکاربرازنوشتارمتندریافتبا•
دهدمینمایشوبازیابی



تفاوت سامانه همانندجو با پیشینه پژوهش

/ ایان نامهسامانه پیشینه پژوهش برای بررسی یکتایی موضوع پ•
.   شودآنها انجام می( پروپوزال)رساله و پیش از نگارش پیشنهاده 

اله رس/ سامانه همانندجو پس از نگارش پیشنهاده یا پایان نامه•
/ برای بررسی همانندی آنها با پیشنهاده ها و پایان نامه ها

.رساله های دیگر به کار می رود



(ایرانداک)سایت همانندجو 

وهنشری،مقالهپدیدآوراندانشجویان،مانندکسانیهمانندجو؛کاربران
یسینامنوکههستتند...وپژوهشی،طرحمجریانکتاب،پدیدآورانهمایش،

میشودانجام(حقیقیشخصنامنویسی)گزینۀباآنها

در،پسوردوایمیلنوشتن،شخصیاطالعاتتکمیلبایدباکاربران
.کنندمینامنویسیهمانندجو

رویلیککباوفرستادهکاربرایمیلبهفعالسازیپیوندنام،ثبتازپس
.میشودانجامویکاربریحسابفعالسازیآن،



نتیجه همانندجویی چگونه گزارش می شود؟ 

یکدریافتازپسایرانداکمدارک،تمام متندرخودکارجست وجویبا•
گردیمنابعورساله هاوپایان نامه هادررانوشتهآنهمانندبخش هاینوشته،،

هدایتهمانندمنابعنشانیبهراکاربربخش،هررویکلیکباومی دهدنشان
.می کند

دادهنشانجداگانهرنگیکبامدرک،هربانوشتهیکهمانندبخش های•
.می شوند

شوندمیدیدهصفحهراستقسمتدررنگهمانبانیزهمانندمنابع•
.می شوددادهنشانرنگهمانباوجاهماندرهمآنهاباهمانندیاندازه•
رادیهمانناندازهوهستندگوناگونمنابعنشان دهندهتنهاگوناگونرنگ های•

.نمی دهندنشان



ارسال گزارش همانندجویی برای چند نفر

الارس»گزینهرویهمانندجویی،نتیجهشدنآمادهازپس•
.کنیممیکلیک،«همانندجوییگزارش

«رایانامهبهارسال»جعبهدرراخودمانایمیلآدرسابتدا•
کنیممیوارد

آنبههمانندجوییگزارشتاکنیدکلیک+عالمتروی•
.شودفرستادهرایانامه



 شود؟ گزارش همانندجویی برای چه کسانی فرستاده می

ردهکبارگذاریرانوشتهکهکاربریبرایهمانندجوییگزارش-۱
.شودمیارسال

کهدیگریکسانوراهنمااستاد)تحصیلمحلمؤسسه -۲
همایشبرگزارکنندهیانشریه،ناشر،(باشدکردهتعیینمؤسسه
.می شودفرستاده



بیشینه همانندی قابل پذیرش، با نوشته های دیگر چه اندازه است؟ 

یل، تصمیم گیری در این زمینه بر عهده مؤسسه های محل تحص•
.ناشران نشریه ها، یا برگزارکنندگان همایش ها است

•

%  ۲5سیاست دانشگاه بوعلی برای داشتن یک پژوهش مناسب•
..است



(ایرانداک)نویسی در همانندجونام



(ایرانداک)نویسی در همانندجونام



(ایرانداک)نویسی در همانندجونام

بعد از پر کردن همه فیلدها ذخیره را کلیک می کنید و در•
.ایمیل خود باید لینک مورد نظر را فعال کنید

اکنون شما می توانید وارد سامانه شده و نوشته های خود را •
.بارگذاری کنید



(ایرانداک)نویسی در همانندجونام



همانندجو



کاربر همانندجو
،"کاربر"دسته یسهبهکاربرانهمانندجو،سامانه یدر•

:می شوندتقسیم“موسسهنماینده“و“موسسهعضو“

“موسسهعضو"برایسامانهازاستفاده•

وداساتیعلمی،هئیتاعضایشاملکهموسسهاعضانویسینام•
صورتموسسهنمایندهتوسطباشدمیموسسهمسئوالن

.پذیردمی



کاربر همانندجو

اقدام نماینده موسسه نسبت به ثبت اسامی اعضا•
، پس از ثبت رایانامه اعضا موسسه توسط نماینده موسسه•

سامانه همانندجو، ایمیلی حاوی نام کاربری، رمز عبور و کد 
.  معرف به نمایندگان ارسال می کند

...(  دانشجو، پژوهشگر و)کد معرف مربوط به زمانی است که کاربر•
قصد انجام همانندی برای متن خود دارد که از وی کد معرف و 

مانند استاد راهنمای)ایمیل عضو موسسه که با وی همکاری دارد
درخواست می گردد( پایان نامه دانشجو



کاربر همانندجو

ارسال گزارش همانندی شخص پس از وارد کردن این کد به 
ایمیل خود و عضو موسسه انتخابی



کاربر همانندجو

ارسالجهتنظرموردموسسهعضوسامانه،بهورودازپس•
درخواست"منویبررویمی تواندخودهمانندجوییدرخواست

.گرددنظرموردصفحه یواردوکردهکلیک"تازه
ردمومتنبایستیموسسهعضو،"تازهدرخواست"صفحهدر•

کندکپیکاملصورتبهاصلیفایلازراخودنظر

.کندالصاق"همانندجوییبراینظرموردمتن"کادردر•



کاربر همانندجو

کندمشخصراخودتانپرداختطریقهبایدهمچنین•

(شخصی)مستقیمبصورتپرداختقصد•

..داردرااعتباریحسابازاستفاده•



خرید اعتبار از طرف موسسه

خریداریسامانهازموسسهکهاستاعتباریاعتباری،حساب•
دراعتباراینکهاستدادهاختصاصاعضاازیکهربهوکرده

.پذیردمیصورتموسسهرئیسصالحدیدصورت

مانجاراامراینآنالینپرداختبصورتشخصاپژوهشگریاگر•
بهتبازگشوخریدفرآیندتکمیلوبانکبهاتصالازپسدهد

.میگیردانجامامراینهمانندجوسامانه



زموفقیت آمیپرداختازپساستدادهانجامواریزیشخصاکهپژوهشگری
بهخودشده یبارگذاریمتنهمانندجویینتیجه یپیگیریجهتمی تواند

.نمایدمراجعه"گذشتهدرخواست های"منوی



کار با سایت همانندجو

ه یصفحواردموسسهعضوبین،ذرهآیکونبررویکلیکبا•
می گردد"همانندجویینتیجه یمشاهده ی"

انجامآن هارویازهمانندیکهمنابعیتمامیقسمت،آندر•
بودهمشاهدهقابلصفحهراستسمتدرگرفته

نتیاینترآدرسبهموسسهعضو،آن هالینکبررویکلیکبا•
.می شودهدایتنظرموردمنبع



نتبیجه همانندجویی



تغییر گذرواژه و رایانامه

دو،"کاربریحساب"منویبررویکلیکازپسموسسهعضو•
مشاهدهمی تواندرا"پسوردتغییروگذرواژهتغییر"منوی
.نماید

وهگذرواژترتیببهمی تواندآن هاازیکهربررویکلیکبا•
.دهدتغییرراخودپسورد



نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی

ویژگی آدرس سایت

نام  دیگری را به پایگاه .آموزشییکی از پرکاربردترین محصوالت 
Ithenticate   می کند در شناساندن دستبرد علمی در پیشنهاد

.مقاالتِ ارائه شده به نشریات

www.turnitin.com

۱5مقاله را در 4دارای موتور جستجوگر بسیار قوی است که همزمان، 
دقیقه مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد www.canexus.com

.قابلیت رصد مقاالت در پایگاه ها و بررسی اصالت و تازه بودن اثر
www.blackboard.com

میلیارد پایگاه و ۶رایگان و قابلیت جستجو و شناسایی سرقت در بین 
منابع خود www.scanmyessay.com

و . دارای نسخه رایگان هم است، و به جستجو در یاهو و گوگل می پردازد
.وظیفه حفظ آثار از دستبرد علمی در دنیای مجازی را دارد www.copyscape.com



نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی

سایتآدرس ویژگی

www.ithenticate.com
سیار شناسایی سرقت علمی و بررسی اصالت آنها، طراحی حرفه ای و ب

.کاربردی برای سردبیران مجالت

www.crossref.org

 «Ithenticae»و نرم افزار  «Crossref»که به وسیله پایگاه 
ه های ارائه می شود و می تواند نسخه اوّلیه مقاله نویسنده را با نوشت

موجود در پایگاه داده ها، مقایسه کند و موارد مشابه را به نمایش 
بگذارد

plagiarism/checker فایل ابلیت شناسایی بخشی از متن یا کل آن و همچنین بارگذاری
.یستداک یا داکس، ولی قادر به شناسایی تنها یک عبارت یا جمله ن

http://chimpsky.uwaterloo.ca گرنرم افزاری رایگان برای جستجوی فایل های متنی مشابه یکدی



نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی

http://citeplag.org/

نرم افزاری که عالوه بر جستجوی متون و

ات مشابه یابی متن با متون دیگر، استناد

شابه متون را نیز به منظور شناسایی متون م

.بررسی می کند

http://copytracker.soft112.com/l
نرم افزاری رایگان با قابلیت دانلود ازطریق

.آدرس ذکر شده

http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/

ی رایگان با قابلیت انتخاب پایگاه داده برا
لود امکان کپی کردن متن یا آپ. جستجو در آن

.فایل در این نرم افزار فراهم است

http://www.scanmyessay.com/

یک نرم افزار رایگان با سرعت باال که برای
یش از و در ب. کاربران ویندوز قابل استفاده است

میلیارد مدرک به جستجوی اسناد می پردازد



ن هر گونه در صورت داشت 
اه های مشکل در رابطه با پایگ

یداطالعات  با ما تماس بگی  

۳8۳8۱۶0۱: تلفن
۳7۱داخلی 



Any question?



ما با تشکر از حضور سبز ش


