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Publish or Perish 



 یک کتاب یا مقالھ یک بار نوشتھ می شود،
 .ولی ممكن است بارھا خوانده شود



                         
   .ر ممکن استیافتن ایده با نگاه کنجکاوانھ و پرسشگ

یا شرکت در سخنرانی پژوهشگران خوب   مطالعه مقاله 
تفکر محض در مورد یک مسأله 

 ایده



 کار روي یک مسأله بی ارزش



مقالھ  خودتان را بھ مثابھ یک داور نگاه کنید و مطمئن شوید نتایج اصلی 
 :شما ویژگیھای ذیل را داشتھ باشند

 

صحیح (Correct)   

جدید (New)  

جالب (Interesting)  

کاربردپذیر و مھم(Significant & Applicable) 

 داور خود باشید



 چنین اگر .باشد شده بنا خودتان داوری تحت یا نشده ارسال مقاالت روی نباید شما نتایج
 باشد،
 
 کنید صبر مقاالت آن برای پذیرش آوردن دست بھ تا 
مانند اینترنتی بایگانیھای روی را آنھا ArXiV دھید ارجاع جدید مقالھ در آنھا بھ و داده قرار 
بفرستید )داور برای( مجلھ بھ جدید  مقالھ ھمراه را آنھا. 

 
 .کند نمی ایجاد مشکل ای حاشیھ و جزیی ارجاع اما 

 

 ارجاع به مقاالت چاپ نشده خود



ھر مقالھ قبل از ارسال باید چندین بار از نقطھ نظر غلطھای 
.چاپی  و خطاھای گرامری خوانده شود  

.بھتر است از یک دوست یا ھمکار خواھش نمایید یک بار مقالھ شما را بخواند  

 امال  بد و انشا بد







 مثال از یک داوری عالی

وظیفھ داور یافتن  
غلطھای انگلیسی  

 .ما نیست
 

 مثال از یک 
 داوری عالی

Adv. Oper. Theory 
 



.ارتقا کیفی باید تدریجی باشد پژوھشگر جوان نیاز بھ مراقبت و حمایت   
.دارد  



{ 
 دستبردعلمی

 یا 
 غفلت علمی  

 انتحال



 ھمایي الدین جالل مرحوم از شعري نام جو، و گستاخ جواني
 آن در وي كھ جمعي در بشناسد، را استاد آنكھ بي و بود دزدیده
 استاد .خواند غلط شكلي بھ و خود نام بھ را شعر بود، حاضر
 است بھتر كھ گفت او بھ پدرانھ بیاورد، رویش بھ آنكھ بي ھمایي
 من" :داد پاسخ عصبانیت با جوان، اما .بخواند گونھ این را شعر
 گفتن از نیز استاد ."مي پسندم را ھمان و ساختھ ام طور ھمان

  .نمود پرھیز وي كردن رسوا از و كرد خودداري حقیقت
٣۵٩، ص ١٣٧٠مؤسسھ نشر ھما، : جالل الدین ھمایي؛ فنون و صناعات ادبي؛ تھران  

، ٢٢سرقت علمی در سطح دانشگاھی، دو ماھنامھ آینھ پژوھش ، دوره : سیدحسن اسالمی، چو دزدی با چراغ آید: مأخذ
 .٧-١٧، صفحھ ١٣٩٠، بھار ١٢٧شماره 



 شکل بھ دیگران نوشتھ ھای از آن در و منتشر را کتابی یا مقالھ شخصی اگر

 اما کند، استفاده غیرمستقیم یا مستقیم

 بپرھیزد صریح و دقیق شکلی بھ خود نوشتار منابع بھ اشاره از 

 نماید کوتاھی کار این در یا 

اواست شخصی تأمالت حاصل نوشتھ این کھ کند وانمود چنان یا 

 .می گویند فکری دستبرد یا انتحال آن بھ کھ است شده عملی مرتکب 
 

 تعریف انتحال

، ٢٢سرقت علمی در سطح دانشگاھی، دو ماھنامھ آینھ پژوھش ، دوره : سیدحسن اسالمی، چو دزدی با چراغ آید: مأخذ
 .٧-١٧، صفحھ ١٣٩٠، بھار ١٢٧شماره 



خود قبلی مقاالت از بخشھایی )تغییر بدون یا با( پیست-کپی 

 کافی توضیح بدون جدید مقاله در افراد دیگر یا )خود از دستبرد(

   .دقیق ارجاع و

بدون موسسات یا افراد دیگر ھای داده و اشکال از استفاده 

 .مرجع دقیق ذکر بدون و اجازه

پردازی دروغ 

صاحب صریح ذکر بدون مقاله در دیگران ھای ایده از استفاده 

 .ایده

ترجمه آثار و افکار دیگران به نام خود. 

 

 مصادیق انتحال



دانشگاه شهید  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پیشگیري با آموزش: سرقت علمیمهین ناز میردهقان، : مأخذ
 بهشتی

شیکاگو نگارش آیین نامه در The Chicago Manual of Style 
 :است شده آورده چنین

 
نمایند بیان خود واژگان با را خود مباحث می باید بدیع آثار نویسندگان. 

 
و واژگان به می باید دیگر، منبعی از مستقیم ذکر یا تفسیر ھرگونه صورت در 

 .شود داده بھا دیگران از برگرفته عقاید
 

عمومی شده شناخته حقایق Common facts، اشاره مورد بسیار منابعی در که 
  باشند، شده برگرفته خاص منبعی از مستقیمًا که مواردی در جز به شده اند، واقع

 .شود ذکر آنان منبع یا شده برده کار به قول نقل نشانه ھای میان در نمی باید



و دانشمند ٢٨٢ مقاله ٥٨ تعلیق از گزارشی در نیچر مجالت ناشر 
 .داد خبر دستکاری و علمی جعل دلیل به ایرانی پژوھشگر

 
پایگاه در که ایرانی مولف ١٠۵۴ از arXiv به نفر ١۶۴ کرده اند، منتشر مقاله 

 به تن نفر یک نفر شش ھر از دیگر بیان به .شده اند شناخته متقلب عنوان
 .است داده  تقلب

 
اخالق اصول ایجاد« عنوان با مقاله ای در این از پیش نیز ساینس مجله 

 ٢٢ رتبه در مقاله تولید نظر از ایران علمی جایگاه« :نوشت »ایران در علمی
 از مجالت در انتحال بدلیل که مقاالتی تعداد نظر از ولی دارد قرار جھان
 .داراست را دوم رتبه چین از پس شود می ساقط اعتبار درجه

  1396آبان  14یکشنبه  4186روزنامه دنیاي اقتصاد شماره روزنامه : مأخذ



 جغرافیاي انتحال



 مقاله قالبی و پذیرش در همایش



 مقاله قالبی و آبروي ایرانی



 تشکر نامعقول و آبروي ایرانی



 !همکاران پژوهشی



 مالکیت داده ها



کپی کامل و لغت به لغت مقاله 
 اي به نام خود







 چاپ نسخه مشابه
 مقاله چاپ شده



 مقاله با سطح کیفی پایین





 وجود خطاهاي آماري 



 چاپ بدون تأیید سردبیر



، کتابداری و »نگاھی بھ دست برد علمی و راھکارھای پیش گیری و پی گیری آن«، ١٣٨٩ستوده، ھاجر، نجمھ رفیع و زھرا میرزایی، : مأخذ
 .۵٠–٢٧: ۵٢اطالع رسانی، 

Ref.: http://www.rahavardnoor.ir/index.php/archive/item/400-serghateelmi 



 ارسال و چاپ بدون تأیید همه مولفان



 مقاله مستخرج از پایان نامه چاپ شده



چاپ قسمتی از یک مقاله در 
 مقاله اي دیگر





چاپ مقاله بر اساس داده هاي مقاله 
اي دیگر بدون اطالع سایر 

 نویسندگان مقاله اول





معرفی خود با نامی دیگر براي داوري 
 مقاله خود







 تالش ناشران براي یافتن انتحال



عدم اطالع سایر نویسندگان از وجود 
 مقاله و چاپ آن 



 دستبرد به شکلها 







 چاپ بخشهایی از یک کتاب





 تشابه با مقاله 
 در گزارش یک کنفرانس





  ارسال همزمان مقاله به دو مجله

!)مثل فروختن یک خانه به دو نفر(  



 چاپ یک مقاله در دو مجله





ارسال مقاله چاپ شده به یک 
 مجله دیگر





پس گرفتن مقاله اي از یک مجله بدون 
 تأیید آن و ارسال به مجله اي دیگر
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 تشابه یاب  







در جلوي دانشگاه 
تهران می توان به 

فروشندگان 
مقاالت و پایان نامه 

 .ها برخورد کرد







بررسی جزئیات الیحه  1396تیر  28نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی چهارشنبه 
را در دستور کار قرار دادند و ماده واحده این الیحه را » پیشگیري و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی«

   .به تصویب رساندند
 
ماده واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاري آثاري از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب،  «

گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنري اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک 
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا 

بخشی از آن توسط دیگري به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان عالوه بر واریز 
 ».وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات هستند

 
 یا دانشجو اخراج انتظامی مجازات اعمال•

  مدرك یا رساله یا پایان نامه ابطال
 موضوع جرم احراز صورت در تحصیلی

 تخلف میزان به توجه با قانون این
 
 پایه یا رتبه تنزل انتظامی مجازات اعمال•

 قرارداد لغو و اخراج علمی، هیأت عضو
 قانون این موضوع جرم احراز صورت در
 .تخلف میزان به توجه با

 مقابله با انتحال



{ 

 کار ضعیف

مقاله ضعیف همیشه در پرونده 
شما می ماند و با آن مورد قضاوت 

 .  قرار می گیرید



 را ارجاعات همه که نیست این انتحال از اجتناب
 بلکه باشیم، داده انجام کامل و صحیح به صورت

 براي علمی مهارت هاي یادگیري با انتحال از اجتناب
 .می پذیرد صورت آثارمان کیفیت افزایش

 اجتناب از انتحال



  .کنند می فرق هم با آدمها
   .است متفاوت توانائیهایشان و ها استعداد

 بتهون مثل .باشند نقاش یا دان موسیقی داشت انتظار همه از توان نمی
 ممکن کار این براي جسمشان حتی .باشند نوآور و خالق داوینچی یا

 .روحشان به رسد چه باشد نشده ساخته است
 معلم یک باید او  .ساده شغل یک نه است حرفه یک دانشگاهی استاد
 .هردو یا خوب محقق یک یا باشد خوب
 و است کاره چه که کند تعریف را خودش باید دانشگاه استاد

 اینها از یکی در اگر پس .تحقیق یا تدریس :کجاست در تواناییش
  .یابد ارتقا بتواند باید بود خوب
 به منجر تواند می کردن تحقیق براي نیست محقق که آدمی بر فشار

 بخواهیم چیزي آدمها از .شود او شخصیت ارتحال واقع در و انتحال
 .باشد توانشان در که

 چرا در ستایش انتحال؟
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