
 است کِ دس فبسسی ثػَست پلیجشیضم ًیض سٍاج یبفتِ است. Plagiarismسشلت ادثی یب سشلت ػلوی هؼبدل ٍاطُ التیي 

ّب، اختشاع، ػکس،  ای ضبهل کتت، فیلن، همبالت، ًمبضی ضَد کِ اگش یک فشد، ایذُ، هتي ٍ یب طشحی اص ّش حَصُ سشلت ادثی ثذیي گًَِ تؼشیف هی 

تػت ثِ فشد دیگشی سا ثِ ًبم خَد هٌتطش کٌذ یب ثذٍى رکش ًبم غبحت اثش اص آى استفبدُ ًوبیذ، سشلت ػلوی اًجبم هٌ …هَسیمی، هحتَای سبیت ٍ

 دادُ است.

، حتی استفبدُ اص کبسّبی لجلی خَد ًَیسٌذُ دس همبلِ جذیذش ًیض ثبٍجَد ایي  ISIتَجِ است کِ ثشای هثبل دس ثشسسی سشلت ادثی همبالت  جبلت

 کِ سشلت ادثی ًیست اهب هَسد لجَل ًخَاّذ ثَد.

دٌّذ ٍ  افضاس تطخیع سشلت ادثی اًجبم هی ثبیذ تَجِ کٌیذ کِ هجالت هؼتجش پیص اص چبح همبالت، ثشسسی سشلت ادثی همبلِ ضوب سا تَسط ًشم

تَاًیذ دس اداهِ  ثبضذ کِ هی ثػَست کبهل، ّشگًَِ سشلت ادثی دس آى هطخع خَاّذ ضذ. ّذف ایي هطلت تؼشیف سشلت ادثی ٍ رکش اًَاع آى هی

 ت ثخَاًیذ.ایي هطل

 غَست ًبم ثشد: ّب سا ثذیي تَاى آى ثػَست خبظ، سشلت ادثی ضبهل اًَاع هختلفی است کِ هی

 سشلت ادثی دس سجک ًگبسش

 (Copy & Pasteسشلت ادثی هستمین )

 (Word Switchسشلت ادثی تغییش ٍ تحشیف کلوبت ٍ اسجبػبت )

 (Metaphorسشلت ادثی اص ًَع تطجیِ ٍ یب استؼبسُ )

 (Ideaسشلت ادثی ایذُ)

 (Ghostwriteسبیِ ًَیسی )

 

 تَسط کِ کشد اضبسُ …افضاس تطخیع سشلت ادثی ٍ  تَاى ثِ سبیت تطخیع سشلت ادثی ٍ ًشم اصجولِ ساّکبسّبی هوبًؼت اص سشلت ػلوی هی

 ضَد، اص پزیشش همبلِ هوبًؼت ثِ ػول خَاّذ آهذ. دادُ تطخیع ػلوی سشلت اثضاسّب، ایي تَسط اگش ٍ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد هجالت

لبًَى حوبیت حمَق هؤلفبى ، ّش فشد توبم یب لسوتی اص اثش دیگشی سا کِ هَسد حوبیت ایي لبًَى است ثِ ًبم خَد یب ثِ ًبم  ۳۲دس ایشاى طجك هبدُ 

ٍسًذُ، ًطش یب پخص یب ػشضِ کٌذ ثِ حجس تأدیجی اص ضص هبُ تب پذیذ آٍسًذُ ثذٍى اجبصُ اٍ یب ػبلوبً ػبهذاً ثِ ًبم ضخع دیگشی غیش اص خَد پذیذ آ

 سِ سبل هحکَم خَاّذ ضذ.

 

کِ اسبتیذ ٍ پظٍّطگشاًی هشتکت سشلت ػلوی گشدًذ، جذای اص  کٌٌذ، دسغَستی ّب، کِ ثػَست جذی ثِ ایي هسئلِ تَجِ هی دس ثشخی اص داًطگبُ

 ّب خَاّذ ثَد. ّبیی اص تؼلیك تب اخشاج ًیض دس اًتظبس آى ایي کِ اػتجبس خَیص سا اص دست خَاٌّذ داد، هجبصات

 

 ًحَُ سفغ سشلت ادثی

کٌیذ ثِ جْت سفغ پلیجشیضم ثْتش است هتي سا ثخَاًیذ ٍ سپس آى سا ثِ صثبى  ػٌَاى هشجغ استفبدُ هی کِ اص هتي یک همبلِ یب کتبة ثِ دسغَستی

 هؼوَال ثشای چبح همبالت ٍ دٍسی اص سشلت ػلوی ثِ ایي فشایٌذ ، پبسافشیض همبلِ گَیٌذ.خَد ثٌَیسیذ ٍ الجتِ ثبیذ ثِ همبلِ اغلی اسجبع دّیذ.

 

کِ هؼٌی جولِ خشاة ًطَد ٍ جبی اجضای جولِ سا تغییش  طَسی ّب تؼَیض کٌیذ ثِ ّبی آى ًَیسیذ کلوبت سا ثب هتشادف ٍلتی هتي سا ثِ صثبى خَد هی

 دّیذ تب ثذیي تشتیت ضجبّت هتي ضوب ثب هتي هشجغ، صیبد ًجبضذ ٍ هػذاق سشلت ادثی ٍ سشلت ػلوی ًجبضیذ.
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