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 ادبیتعریف سرقت:

گفتهنیزپالجیاریسمیاپلیجریزمآنبهفارسیدرکهاستPlagiarismالتینواژهمعادلعلمیسرقتیاادبیسرقت

.میشود

ستنخسدهازرومیشاعریوداشتنام«مارتیلیوسوالریوسمارکوس»کهشداستفادهفردیتوسطابتدادرپلیجریزمواژه

«فریبکاروغارتگر»یعنیPlagiariusلقبمیکردهاند،ارائهخودنامبهراشعرهایشکهافرادیبهمارکوس.بودمیالدی

.دادهاست

رداشتهشدهیاادبیمیتواندتمامیابخشیازکارراشاملشود؛یعنییکاثریاتماموکمالازمحتوایتولیدیفرددیگریبسرقت

کردهاستدهبهعبارتدیگر،سارقادبیبهنوعیمحتواراتغییردادهوازآناستفا.بخشهاییازمحتوا،حاصلدسترنجدیگراناست



intentionalنوعدوشاملخودادبیسرقت.میشودمحسوبپلیجریزممصادیقازنیزکاراین plagiarismپلیجریزمیعنی

Unintentionalوعمدی plagiarismاستغیرعمدیپلیجریزممعنایبه.

وآنالینعلمیسرقتتشخیصسایتهایبهطوریکهداردزیادیبسیاراهمیتمقالهنویسیحوزهدرمفهوم،اینامروزهاما

.دارندقراردانشگاهیاناختیاردرپایاننامهادبیسرقتتشخیصماننداستفادههاییبرایادبیسرقتتشخیصنرمافزارهای

واستیپزشکعلومدانشگاهمختصکهایسامانهجملهاز.نباشندپلیجریزمدچارتامیشوندبررسیبهدقتهمپژوهشهاخروجی

سامانهدرنامثبتنحوهبهکهداردنامیابمشابهتسامانهاستگرفتهقرارپزشکیعلومعلمیهیأتمحترماعضایاختیاردر

.پرداختخواهیمآنازاستفادهروشومذکور

:ادامه



:راهنمای استفاده از سامانه مشابهت یاب*



کلیک نماییدورود شوید سپس بر روی گزینه ppc.research.ac.ir: ابتدا وارد آدرس



.ابتدا گزینه اعضای هیأت علمی یا کارشناس را انتخاب نموده سپس با کاربری و پسورد خود وارد شوید. 1

.وارد شوند (ISID)اعضای محترم هیأت علمی می توانند با همان کاربری و پسورد سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی. 2

به شماره در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید می توانید گزینه بازیابی کلمه عبور را کلیک نمایید که رمز موقت. 3

.  همراه شما ارسال می گردد که با آن رمز موقت می توانید وارد پروفایل یا صفحه کاربری خود شوید



:قبل از ارسال مقاله بایستی به نکات ذیل توجه شود*

:حجم فایل

.مگابایت باشد50اندازه هر فایل باید زیر .1

.صفحه باشد50تعداد صفحات نباید بیشتر از .2

.داشته باشد( بایت100)کلمه 20سند باید حداقل .3

.حداکثر دو مگابایت باشد( منهای عکسها)حجم خالص متن .4

:نوع فایل

xlsx: قالبهایدر (پاورپوینت، اکسل و ورد)آفیس اسناد . 1 - xls - pptx - ppt - docx – doc

pdfو psقالبهای . 2

odtدر قالب  Office Openاسناد . 3

rtfاسناد . 4

htmlو  txtفایلهای متنی در قالب . 5



ر برای ارسال فایل مقاله مورد نظر ابتدا ب
روی گزینه ارسال مقاله جدید کلیک 

ودصفحه ای به شکل ذیل باز می ش.نمایید



.شدخواهدفعالنزدیکآیندهدردیگرهایگزینهوباشدمیفعالiThenticateالمللیبینسرویسگزینهفقطفعالمجموعهانتخابقسمتدر.1بند

نماییدانتخابخودنظرموردپوشهازرامقالهفایلقسمتایندر.2بند

.واردنماییدراخودمقالهمشخصاتقسمتدراین.3بند

.بزنیدتیکراایمیلبهگزارشارسالگزینهیابیددستیابمشابهتگزارشنتایجبهسریعاینکهبرایتوانیدمیقسمتایندر.4بند



ارسالیکتاگروگرددارسالکاربربرایکهبکشدطولدقیقهچندیناستممکنیابمشابهتنتایجگزارش
کردیدسالارقبالکهروفایلهایی.کنیددریافتراآنترسریعتوانیدمیباشدشدهانتخابایمیلبهگزارش
.نماییددانلودراpdfهایفایلگزارشتوانیدمیذیلتصویردرکه.شوندمیثبتشناسهیکباهرکدام



ت میزان اعتبارشباهت یابی کاربر، سه برابر تعداد مقاالScopusبه ازای تعداد مقاالت ایندکس شده هر فرد در 
اعتبار در اول فروردین هرسال محاسبه می شود و با ارسال هر مقاله برای مشابهت. خواهد بود10سال قبل بعالوه 

خواهد و میزان اعتبار مانده برای سال آینده قابل استفاده نیاب یک اعتبار از میزان شارژ آن کسرخواهد گردید
.بود و صرفا برای سال جاری استفاده می باشد



.نتایج مشابهت متن مقاله با سایر مقاالت با رنگهای متفاوت مشخص می شود



همشاهدقابللیستدرباالینیزدرصدهامجموعودهدمینشانراتشابهدرصدمیزانیاب،مشابهتگزارشیصفحهپایانیدرقسمت
در25تا20بینحداکثردرصدهامجموعکلیطوربهولیاستنشدهاعالمیابمشابهتگزارشقبولقابلنتیجهبرایخاصیاستاندارد).است

باشدمیمعقولدرصد3تاحداکثرهمجمالتازهرکداموباشدمیقبولقابلصد



با تشکر از همراهی شما


