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:ادبیسرقت 

جعل((Fabrication:آنهاگزارشوثبتونتایجودادهساخت

تحریف((Falsification:حذفوتغییریاوابزارکار،روشدستکاری
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وایدهعنوانبهدیگران،عباراتوهاایدهازاستفادهادبی-علمیسرقت

.استدزدیایدهیافکریدستبردنوعیواقعدروخویشعبارات

هآگاهاندستبردهایازوسیعیطیفشاملتواندمیادبی-علمیسرقت

.باشددیگرانمطالباتفاقیکردنکپیتا

سرقت ادبی چیست؟



 Original

The complexity of the current global economy has to do with certain 
fundamental disjuncture between economy, culture and politics which we have 
barely begun to theories.

 Plagiarised

The complexity of the current global economy has to do with certain 
fundamental disjuncture between economy, culture and politics which we have 
barely begun to theories.

 Acceptable

"The complexity of the current global economy has to do with certain 
fundamental disjuncture between economy, culture and politics which we have 
barely begun to theories" (Appadurai 1999, p. 221). 

:ادبیسرقتازنمونه ای



کتاب•



:آناهمیت و ضرورت ، استناددهی 

 متندر پایان فهرست منابع  مورد استناد دسترسی به

 یافته ها و داده های ارائه شده  ، اصلی اندیشه هامنشاء هدایت مخاطبان به

 مخاطب شدن مطلب برای نویسنده و آگاهی بیشتر روشن تر

 تحقیقیبه اثر تالیفی و اعتباربخشی

 پژوهشاز اخالق و نمادی ای از امانت داری مولف جلوه



 ی غیر عددیدرون متناستناد:

–نده نویس)می شودمشخصات کوتاهی از مآخذ، پس از نقل مطلب در متن، ارائه ، نوع از استناداین در 

.می شوددرج فصل یا انتهای متن پایان سند مورد ارجاع در اطالعات کتابشناختی و(تاریخ

جزء این ( MLA)و شیوه انجمن زبان مدرن آمریکا ( APA)استناد انجمن روان شناسی آمریکا شیوه های 

.دسته قرار می گیرند

 ی عددی متندورن استناد:

رج دپس از نقل مطلب در متن، ، که معموالً عدد استیتنها نشانه و نماد، نوع از استناددر این 

ایان فصل صفحه، پپایین : خارج از متن اعم ازییمورد ارجاع در جاسند اطالعات کتابشناختی ومی شود

.می شودارائه یا انتهای متن 

دنقرارمی گیرر در این گروهوو ونکو( پاورقی)استناد شیکاگو یشیوه ها.

:انواع استناددهی



:جهاناستناددهی در تعداد شیوه های

2014/07/26آمار تا تاریخ  

7095 کل شیوه ها تعداد

1018 شیوه نامه های مستند و مستقل

وابسته به شیوه نامه های اصلیشیوه نامه های 6077



:ارداستانداستناددهی هایی از شیوه های نمونه

آمریکاروانشناسیانجمنشیوه نامه(APA)

شیکاگوشیوه نامه

ونکوورشیوه نامه



 شیوه نامه«APA » نده نویسیکی از مهم ترین شیوه  نامه ها در نظام های استنادی

.استشده  تهیه ی آمریکاسروان شناانجمن است که توسط تاریخ–

 به عنوان مقاله ای 1929این شیوه نامه در سال نخستین بار

.شدمنتشر ”Psychological Bulletin“در

 علوم ، یعلوم اجتماع هایدر حوزهدر استناد به منابع علمی بویژه شیوه نامه این

.کار می رودبه تربیتتعلیم و ورفتاری

:APAشیوه نامه 

kargah/How to Format APA Citations - Video & Lesson Transcript - Study.com.flv


داردساله صدکیقدمتیشیوه نامه،این.

گرفتقراربازبینیمورد2003سالدرآن،ویرایشپانزدهمین.

استهنر وتاریخادبیات،انسانی،علومدربیشترکاربردش.

مثال:

.1باشندمستحکمبایدهایساختمان:متنیدرون

شیرازدانشگاه:شیراز.پوسته ایساختمان های.1364.مهدیفرشاد،.1:(پاورقی)متنیبرون

Chicago:     شیکاگوشیوه نامه 



کل توسط گروه کوچکی از سردبیران نشریات علوم پزشککی شک1978ه در سال این شیوه نام

.گرفت

 استدستور عملی برای نگارش مقاالت پزشکی.

 دادندرا تشکیل کمیته بین المللی ویراستاران نشریات زیست پزشکیبعدها.

می پردازداین کمیته، سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد و به بازنگری شیوه نامه ونکوور  .

مثال:

[1]: درون متنی

کوککب، : تهکران. 3ویکرایش . علت شناسی صرع کودککان. عزیزی فریدون. 1: برون متنی

1382.

Vancouver:    نامهشیوه 





:  استناددهینرم افزارو ضرورت اهمیت 

 چکرااست به این فکر کنید وقتی که همه کارهای پژوهش خوب پیش می رودممکن ،

ا زمانی به دنبال تغییر هستیم ککه بکو اصوالً ؟باید از یک ابزارخودکار استفاده کنم 

.شده و مجبور به تغییر شویممشکالتی روبرو 

 یکک ، کنید به سواالت زیر پاسخ دهید و در صورتی که جواب آن ها منفی اسکتسعی

:دهیدفکر جدی در مورد استفاده از نرم افزار مدیریت استناددهی انجام 

o



:اهمیت و ضرورت نرم افزار استناددهی

oما به ستند و شآیا تمام اطالعات و منابع اصلی شما در یکجا به صورت متمرکز موجود ه: پرسش اول

راحتی می توانید از میان آن ها منبع اصلی خود را بازیابی کنید؟

oد منبع می توانیاگر یکی از آدرس های پایگاه های اطالعاتی شما از دست برود به راحتی: پرسش دوم

مورد نظر را در پایگاه دیگر بیابید ؟

oه شیوۀ نشریه بآیا اگر بخواهید مقالۀ خودتان را، به هر دلیل، از  شیوۀ استنادی یک: پرسش سوم

ی کنید؟؟ چه قدر زمان صرف ماستنادی نشریۀ دیگری برگردانید، به راحتی این کار را انجام می دهید

oاتی اطالعآیا وقتی که می خواهید در کتابخانه و یا محل دیگری به یک منبع مهم : پرسش چهارم

د؟زینی داریدسترسی داشته باشید و کامپیوتر شخصیتان در دسترس نباشد راه حل جایگ

oلیدواژه هایی چه کآیا می دانید در سال گذشته از چه منابعی بیشتر استفاده کرده اید؟با: پرسش پنجم

به جستجو پرداخته اید؟ 



:کاربردهای نرم افزارهای استناددهی

نرم افزارهای مدیریت استناددهی، سه کاربرد عمده را ارائه می دهند:

 قالهاستفاده در یک تحقیق، در کتابخانه ای جدای از متن ممورد ذخیره کردن لیست مراجع

 ت که یک محقق در طی سازماندهی دانش در طول پژوهش خود به دسکاطالعاتی مرتب کردن

می آورد و یا با آن برخورد می کند

 شدهو کتابشناسی بااستفاده از شیوه های تعیین استنادهاوارد کردن



مسئله چیست؟
:تعدد اقالم و منابع مورد استناد در تألیفات علوم اسالمی و انسانی

 (، مجموعه مقاالت وایترجمه، تألیفی)کتاب...

پایان نامه

گزارش پژوهشی

پوستری وایروزنامه، ایدانشنامه، ایمجلهمقالۀ ،...

 فرهنگ، لغتنامه ودانشنامهمداخل ،...

نسخ خطی، پوستی، اسناد خطی : متون قدیم

سنگی، سربی ومنشورات  ...

اقالم دیجیتال  :

هاایچندرسانه•

...(وفروم، پست وبالگ، پست پادکست، ایمیل، وبمقاالت منتشر در )وباقالم •

علمیافزارهاینرم•

(presentation)علمی ارائۀفایل •

آثار هنری تجسمی، صوتی، تصویری و...

قانون، الیحه، دفاعیه، پرونده و: اقالم حقوقی  ...

هانقشه

 ند برداری از آنها باید مستاند و هر گونه بهرهکنندهتولید /مؤلفکه دارای حق
امه باشد و مشخصات تفصیلی آنها هم به نحو استاندارد در کتابن( دارای ارجاع)

.انتهای متن درج شود



(ادامه)مسئله چیست؟
سرگردانی مؤلف در میان:

:برداری در نگارش ذخیره کرده و بایدها قلم متنی و غیرمتنی که برای بهرهانبوهی نامنظّم از کتاب، مقاله و ده

شوند؛سازیمجموعه

بپذیرند؛(یک منبع با چند برچسب)متعدد و همزمان هایبرچسب

؛ای جستجو و بازیابی شوندبر اساس هر یک از فیلدهای فراداده

کتابنامهو تنظیم استناددهی، مکانیزه نبودن و خطاپذیری فرایند پیچیدگی  :

؛...نامۀ استنادی در هنگام نگارش مستند یک مقاله، کتاب، پایان نامه وبر اساس یک شیوه

نامۀ استنادی مورد استفاده در اثر؛نیاز مؤلف به تغییر فوری شیوه
نامه استناددهیبه خاطر تغییر ناشر، تغییر مجلۀ دریافت کننده مقاله و لذا الزام به تغییر شیوه



مراکز مختلف/ های استنادی علوم مختلف نامهتعدد روزافزون شیوه:

:وهشیپژمورد استفادۀ مراکز آموزشی، انتشاراتی و ( خارجی)نامۀ استنادی عمدتاً خارجی و بعضاً داخلی شیوهصدها 

APA(شناسی و علوم رفتاریروان) ،(طب و علوم زیستی)ونکووِر، (علوم انسانی)شیکاگو  ،MLA(زبان شناسی) ، (متعدد)دانشگاه آزاد ،

...و( علوم اسالمی و انسانی)آستان قدس، دانشگاه تهران، (علوم اسالمی و انسانی)بنیاد دایره المعارف

(  ادامه)مسئله چیست؟



(  ادامه)مسئله چیست؟
:افزارهای مشابه خارجی ازعدم پشتیبانی نرم

 ؛(و عربی)رابط کاربری زبان فارسی

 فارسی و عربی؛سجاوندیعالئم نگارشی و

 (:هاعالوه بر خارجی)فارسی ( قابل درون برد)پایگاه های علمی استاندارد

 نورمگز، مگ ایران، ایرانداک و...

(:هاعالوه بر خارجی)ای داخلی های کتابخانهفراداده

 ،کتابخانه ملی، کتابخانه مجلسlib.ir(دارالحدیث) ،ketab.ir(خانه کتکاب ایکران) ،،سکیمر ،
...وآذرخشپارس

:نیاز چندزبانۀ مؤلفان علوم انسانی و اسالمی به

(فارسی، عربی و انگلیسی)چندزبانههمزمان به منابع استناددهی

 (فارسی، عربی و انگلیسی)کتابنامۀو





:«پژوهیار»تاریخچه 









همزمان سازی

سازماندهی

و

مجموعه سازی

استناددهی



 یلم، کتاب، مقاله، مصاحبه، ف: انواع آیتم ها در کتابخانه پژوهیارذخیره

...پایان نامه، نقشه و

 واردکردن دستی و خودکار آیتم ها امکان

 کتاب های مورد نیاز در نرم افزارکتابشناسی ذخیره

ثر هنری، فیلم، صدا، نقشه وذخیره صفحات وب، ا...

 فایل ها به صورت ذخیرهPDF وWord

:مجموعه سازی



 عناوین و آیتم های مختلف با شناسه مورد نیاز ذخیره( مانندISBN)

 ،پشتیبانی از پایگاه های فارسی زبان از جمله ایرانداکSID،ISC،

...ملی، سیویلیکا وکتابخانه ، نورمگز

 منابعناختی از پایگاه های انگلیسی زبان جهت ورود اطالعات کتابشپشتیبانی

 ات به از اندنوت و امکان خروجی گرفتن از اندنوت و ورود اطالعپیشتیبانی

بالعکسپژوهیار و 

:(ادامه)مجموعه سازی 



 مجموعه ها و زیرمجموعه های مختلفایجاد

ویرایش آیتم ها

اختصاص برچسب جداگانه به عناوین ذخیره شده

 ایجاد یادداشت برای هر عنوان منبع اطالعاتی

جستجو در عناوین و برچسب های ذخیره شده

 یادداشت هاجستجوی سریع تمامی مطالب و

:  سازمان دهی



انتخاب شیوه نامه مورد نظر

امکان افزودن شیوه نامه های استناددهی دانشگاه های ایران

 ایجاد استناد درون متنی

ایجاد کتابنامه در انتهای پژوهش

استناد چند مرجعی

 الکترونیکیبه انواع منابع چاپی و استناددهی

 شکل حل شدن م)استناددهی به طور هم زمان به فارسی، انگلیسی و عربی

(استناددهی در اندنوت

:استناددهی



:همزمان سازی

ی نامندمهمزمان سازیمیان چندین منبع مختلف را هماهنگیو یا ایجاد همگام سازی.

 نکدینیکا از چوتبلکتککار،، کامپیوتر محلصطریق سخت افزارهای مختلف مثل کامپیوتر شخاز

.امکان دسترسی در هر زمان و مکان به اطالعات را برای شما فراهم می کندسیستم،



 بکه جز همکه چیز)این فرآیند همه ی اقالم کتابخانه، یادداشت ها، پیوندها، برچسب ها و غیره در

.  دمی شوهمزمان سازی« پژوهیار»میان رایانه ی شما و کارگزارهای ( فایل های پیوست شده

 اده هکای روی آن نصب باشد به د« پژوهیار»کار باعث می شود تا بتوانید از هر رایانه ای که این

. خود دسترسی داشته باشید

 دسترسکی ببینیکد،« پژوهیکار»می توانید کتابخانه ی خود را به صورت برخط در وبگاههمچنین

.تغییر دهیدداشته و حتی 

چیست؟« پژوهیار»همزمان سازی در 



ترتیباینبهاست؛منظمویکدستصورتبهمنابعشواطالعاتبهپژوهشگردسترسی

ابر»باوبود؛نخواهدمسئلهقبلمانندآن هابهدسترسیویادداشت هاومنابعحملدیگر

.بودخواهدبهنگامویکدستمنابع«پژوهیار

کتابنامهآنبرکلیکباوآنالیناستناددهینامبهشدهاضافهقابلیتاینبهدیگریکاربرد

.دیدخواهیدرامنبعهر

چیست؟« پژوهیارابر »



:دیگر قابلیت ها

 از مجموعه و کتابخانه به صورت گزارش گیریRTF،PDF وHTML

 دسترسی به فهرست ها و کتابخانه ها امکان

 ذخیره کردن صفحه وب و یادداشت نگاری بر روی آن قابلیت

 خودکار  توسط نرم افزارصورت دستی و امکان پشتیبان گیری به

 از مرورگرهای اپرا، کروم و فایرفاکس« ابر پژوهیار»در ذخیره

باشدامکان برچسب گذاری برای هر آیتم تا بر اساس آن برچسب ها قابل جستجو

امکان ایجاد ارتباط بین آیتم ها



و مرورگرها« 2پژوهیار»
o را به صورت مستقل از مرورگرها فراهم می کند« پژوهیار»این نسخه امکان کاربری نرم افزار .

oقابل نصب و همچنین رابط مرورگر گوگل کروم ، مرورگر اپرا در کنار مرورگر فایرفاکس که قبالً استفاده می شد ،

.  مشابه است« نسخه مرورگر فایرفاکس»با « 2پژوهیار»کارایی و عملکرد نسخه . استفاده است



طریق کرومایران از اطالعات فناوری ذخیره اطالعات از پایگاه پژوهشگاه علوم و 

www.pajoohyar.ir 37
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سطریق فایرفاکاز ( نورمگز)بانک تخصصی مجالت نور 

38



:اپرااز طریق ایران کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه ملی 

39



:اطالعاتیجستجو در پایگاه ها و بانک های 

:فارسیپایگاههای

(نورمگز)مجالتتخصصیپایگاه•

ایراناسالمیجمهوریملیکتابخانه•

اسالمیشورایمجلسکتابخانه•

سیمرغکتابخانه•

(ایرانداک)ایرانمدارکفناوریوعلومپژوهشگاه•

:التینپایگاههای

آمریکاکنگرهکتابخانه•

آمازونسایت•

تایمزنیورکخبریسایت•





:  بروزرسانی

بررسیگزینهابزار،نوارازراهنمامنویدربرنامهخودداخلاز«2پژوهیار»نسخهبرای

.گرددبروزتازهنسخه ایوجودصورتدرتاکردهکلیکراروزرسانی هابه




