
 

 

  )Stop Plagiarism( یتقلب علم

  
  

پــردازي، نادرســتی در درج نــام نویســندگان، ، دروغسازي، دادهها و مقاالت سایر محققیننامهپایان ها،رساله دستبرد علمی به
و یــا  ســیاه لیســتهــاي ارائــه مقالــه در ژورنال ،هشــیواخالق پژبه  یتوجهیبو  ايدستبرد علمی با ترجمه و سوء رفتار حرفه

  .روندهاي علم و پژوهش به شمار میههمگی نوعی تقلب و فریبکاري در حوز ،تباراعبی
دقتــی در درج اســتناد ، عدم آشنایی با قواعــد نگــارش علمــی، بیافراد اخالقیو بی توان به سودجوییاز دالیل این تخلفات می

رویه براي تولید مقالــه و اثــر نوین، فشار بیهاي متناسب، عدم آموزش صحیح نگارش در آموزش عالی، سوء استفاده از فناوري
  .و البته عمومیت یافتن و عادي شدن تخلفات اشاره کرد موارد تخلف پیگیريگیري و شعلمی، ضعف قوانین براي پی

و  هااهدانشــگ اریاخت در را هانامهانیپاها و رساله همه اطالعات دیبا يقات و فناوری، تحقعلوم وزارت ران ویا یعلم مدارك مرکز
مشخص  را یعلم تقلب قیمصادو  قاتیتحق ا نبودنی بودن یکپ موجود يافزارهانرم از استفاده تا بتوان با دنبگذار یمراکز علم

  د.نکن یابیرا ارز هاآن يبودن محتوا يتکرار توانندیم هامقاله یز وجود دارند که با بررسین ياریبس يافزارهانرم .نمود
اند به نام خود ثبت نموده ها را نداشتهنگارش آن ییهایی را که خود توانابا پرداخت هزینه، مقاالت و کتاب تنها یعلم متقلبین

در ســطوح  )نامه و کتــابپایان رساله، مقاله،علم (خرید و فروش  یراخالقیغیه رو تداوم .بخشندو رزومه علمی خود را ارتقا می
و  یاخالق يهاتیبلکه افراد داراي صالح کندیممواجه  ینابسامانکشور را با  یقاتیو تحق تنها فضاي علمینهمختلف دانشگاهی، 

  .دینمایم يکشور منزو یاز جامعه علمز ینتحقیقاتی را  علمی و يهايتوانمند
و عــدم  رونــد نیاست اما با ادامه ا هادانشگاهاز  یار کم و محدود به برخیمحقق نما، بسافراد متقلب و تعداد  ظاهراًگرچه ا البته

ن گرفتــه یارتقاي علمی متقلب التحصیلی وفارغ ياخالقاً جلو یستیبا ه کهشد افزوده ن افرادیبر تعداد ا متأسفانه ،يبرخورد جد
  شود.

ن پژوهشــگر یج کاذب و دروغــیسه با نتایدر مقاکشور ق یال محققین یعلم يوردهاآو دست  صادقانهست که زحمات یسزاوار ن
شــود و متقلبــان  يجــد يبرخــورد مسئلهن یبا ا ربطيذ يهاسازمان ياز سو يزودبهم یدواریاملذا رد. یگ متقلب قرار نماهاي
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