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 انواع سرقت علمي

 

  بدون هيچ تغييري و چاپ آن به اسم خود مقاله و يا كتابجعل كل يك  

 خودير در عنوان يك اثر و چاپ آن به اسم يتغ 

 هش يك مقاله و چاپ آن به اسم خودتغيير در جامعه ي پژو 

 هاي مختلفيك پژوهش در چندين كنفرانس و يا همايش يارائه 

 مقاله در دو مجله چاپ يك 

  كپي برداري 

 كپي كردن قسمتي از يك اثر بدون استفاده از عالمت نقل قول و ذكر منبع •

 كپي كردن قسمتي از يك اثر و استفاده از عالمت نقل قول ولي بدون ذكر منبع •

 بدون ذكر منبع ستفاده از آنو ا ز يك اثرايجاد تغييراتي در كلمات قسمتي ا •

 با هم بدون هيچ گونه ارجاع دهي و تركيب آن هاهاي مختلف كپي كردن قسمت  •

  انحراف در ارجاع دهي 

 ارجاع دهي به منبع نا معتبر و ساختگي •

پور و (محمد حسين. شودذكر مي شود ولي ساير مشخصات حذف مي : نام نويسندهارجاع دهي ناقص •

 )1396همكاران، 

 .مدنظر نداردارجاع دهي به منبعي كه اصال ربطي به موضوع و محتواي  •

 جديدي ارائه نكند. يايدهبصورتي كه نويسنده هيچ  ، دهي بيش از حدارجاع •

  يهاول منابع خواندن بدون آن در شده ذكر منابع به ارجاع و ثانويه منابع از استفاده •

  از طريق ترجمهسرقت علمي  

 ي قسمت هايي از يك اثر خارجي و استفاده از آن بدون ارجاع دهيترجمه •

 جاع دهي هاي يك اثر خارجي و بيان آن ها به زبان ديگر بدون هيچ گونه اري از ايدهاستفاده •

 و چاپ آن به اسم خودركيب آنها ، تاثر خارجيترجمه ي چندين  •

بط ترجمه ي يك اثر خارجي در يك رشته ي خاص و چاپ آن در مجالت رشته هاي متفاوت ولي مرت •

جمه كرده و جتماعي كه به زبان انگليسي است را به فارسي تر( مثال شخصي مقاله اي در رشته علوم ا

 ست.)ادر مجله اي مرتبط با جامعه شناسي زبان چاپ كند. اين نوع سرقت علمي بسيار نا محسوس 

  )2020رتي، دو(
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 آن  زبان اصلياثر و ارجاع به متن يك  ترجمه يخواندن  •

 ترجمه ي يك مقاله به زبان خارجي و چاپ آن به اسم خود •

 ترجمه ي مقاله چاپ شده ي خود و چاپ مجدد آن در مجالت خارجي •

 خالصه و فشرده كردن آثار ديگران 

 )2020دورتي، (  تبديل يك كتاب به مقاله و چاپ آن به اسم خود •

 )2020دورتي، ( يك مقاله به يك پاراگراف و استفاده از آن بدون ارجاع دهيتبديل  •

 تكه تكه كردن اثر ديگران 

 )2020(دورتي،  تقسيم يك كتاب به مقاله هاي مختلف و چاپ هر قسمت در مجالت مختلف •

  سرقت علمي پولي 

 پرداخت هزينه به ديگران براي نوشتن يك اثر •

 دريافت هزينه از ديگران براي نوشتن يك اثر •

را و (كيوان آهازياد با واسطه گري شركت ي بسيارگرفتن پذيرش مقاله در نشريات با پرداخت هزينه •

 )1392همكاران، 

  1392(كيوان آرا و همكاران،  گان يك اثريسنداسامي نوذكر  بي صداقتي در( 

 

 ترتيب نادرست اسامي نويسندگان بدون توجه به حقوق واقعي آن ها •

 د به دليل روابط فاميلي يا دوستانهنام افراذكر  •

  ذكر نام مافوق •

 بدون داشتن هيچ گونه همكاري براي معتبر جلوه دادن اثر ذكر نام افراد سرشناس •

 گان و محققان موثر در يك اثريسندحذف نام نو •

 نمايياجبار دانشجو به ذكر نام استاد/ استاد راهنما بدون داشتن هيچ گونه كمك و راه •

 ارائه ي افكار و نظريات ديگران به نام خود 

  از آن به نام خودارائه پروژه و تكليف به دانشجو و استفاده 

 استفاده از قسمت هايي از آثار قبلي خود بدون ارجاع دهي 

 بي صداقتي در گزارش جزئيات پژوهش 

 يا دستكاري كردن نتايج بدست آمده از تحقيق جعل نتايح و •

 گزارش استفاده از يك جامعه ي پژوهشي به دروغ •

 استفاده از ابزار و نرم افزارهاي خاص به دروغ •



4  

 
 

 ي ساختگي بدون انجام هيچ ارسال چكيدهكنفرانس ها و همايش ها از طريق  گرفتن پذيرش در

  گونه تحقيقي

 اين  چاپ مقاله اي از خود كه قبال در كنفرانس و همايشي ارائه شده است ( بدون ذكر و اشاره به

 موضوع)

 كپي كردن نمودارها و جداول آثار ديگر بدون ذكر منبع 
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