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:علمیسرقت 

جعل((Fabrication:آنهاگزارشوثبتودادهساخت

تحریف((Falsification:حذفوتغییریاوابزارکار،روشدستکاری

نتایجوداده ها

علمیسرقت(Plagiarism):ندیگرانوشته هایوایده هاتملکوتصاحب

سهوییاعمدی–اثرصاحباعتبارونامذکربدون



:علمیسرقتازنمونهای

 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). 



مدیریت منابع علمی؟

کتاا  و شکل گیری فعالیت های مختلف پژوهشی ازجمله مقاله، پایان نامه ،

بر پایه سایر منابع علمی... 

ه گردآوری و حفظ اطالعات کتابشناختی منابع علمی مورد استفاد

 استناد به مطالب یا ایده های افراد دیگر در خلق اثر

استناددهی درست یکی از مهم ترین جنبه های اخالق پژوهش

 سرقت علمی = عدم استناددهی درست

 اسی از دست دادن   اعتبار و جایگاه علمی، شغلی و یا سی= سرقت علمی



:استناد و استناددهی
 خنی قرار دادن چیزی، تکیه بر چیزی کردن و آیه، حدیث، یا سسند : معیناستناد کردن در فرهنگ

جستنرا سند قرار دادن و بدان تمسّک 

رای وقتی پژوهشگری در نوشته خود  از اثری استفاده و به آن ارجاع می دهد در واقع عمل استناد را ب
.ان اثر انجام داده است

ه آنها دادن بو ارجاع یک نویسنده در خلق اثر خود از مطالب سایر منابعاستفاده = عمل استناددهی



مدیریتمنابععلمیواستناددهی،چرا؟

 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

 پژوهشینشان دادن سیر تاریخی و اهمیت موضوع اثر به خصوص در آثار

 آثارادهای ایش تعداد استنارزش افزوده برای منابع استفاده شده از طریق استناد به آن ها و افزایجاد

 اثریک ادعا با استناد به آن اثبات



:استناددهیشیوههای

 خودر در تدوین اثرویکردهای استانداردی برای استناد به منابع استفاده شده توسط مؤلف

گاذاری و ماواردیقوانینی برای حروف چینی، امالء، استفاده از حروف درشت و کوچک، نقطه 

ر خلق اثر خود یسنده دازاین دست برای ذکر اطالعات کتابشناختی منابعی استفاده شده توسط نو

 شیوه 7000تدوین شیوه های استناددهی بین المللی متعددی بیش از



:انواعاستناددهی

برونمتنیغیرنشانهای-یدرونمتناستناد:

شناختی کتاباطالعات و درج (تاریخ–نویسنده )متنکوتاهی از مآخذ، پس از نقل مطلب در مشخصات ارائه 

فصل یا انتهای متن پایان سند مورد ارجاع در 

(MLA)انجمن زبان مدرن آمریکا شیوه ، (APA)انجمن روان شناسی آمریکا شیوه  

نشانهایبرونمتنی-یمتندورناستناد:

مورد ند ساطالعات کتابشناختی و ارائه پس از نقل مطلب در متن، ، (عددمعموال )ینشانه و نماددرج

صفحه، پایان فصل یا انتهای متن پایین : خارج از متن اعم ازییارجاع در جا

روونکو،  شیوه (پاورقی)شیکاگو شیوه  





برایمدیریتمنابععلمیچهکنیم؟
 تنوع منابع اطالعاتی در قالب های مقاله، کتاب، پایان نامه، فیلم، صفحه وب و...

 این سبک هااستناددهی تفاوت های ظریف و مهم در و تنوع شیوه یا سبک های استناددهی مختلف

 حجیم برای هرکدام از سبک های استناددهی دستنامه های وجود

:راهکار
 پژوهشگراناز دستنامه های سبک های استناددهی توسط استفاده : دستیاستناددهی

دستی ازجمله زماان بر باودن آن بخصاور در هنگاام ت ییار یاک سابک استناددهی بسیار اشکاالت 
استناددهی و کنترل استنادهای درون متنی و فهرست منابع

استناددهی خودکار

 های علمی توسط متخصصاان بارای رفاع اشاکالمنابع نرم ازفرهای مختلف مدیریت و استناددهی تولید 
استناددهی پژوهشگران و حرکت به سمت استناددهی 

استناددهیسرعت و دقت در صحت، سهولت، : مختلف نرم افزارهای استناددهیمزیت های 



:نرمافزاراستناددهیوضرورتاهمیت

 یاد از بااست به این فکر کنید وقتی که همه کارهای پژوهش خو  پیش می رود، چراممکن

وبارو زمانی به دنبال تغییر هستیم که با مشاکالتی رو اصوالً ؟یک ابزارخودکار استفاده کنم 

.شده و مجبور به تغییر شویم

 کر جدی یک فکنید به سواالت زیر پاسخ دهید و در صورتی که جوا  آن ها منفی است، سعی

:دهیدانجام استناددهی در مورد استفاده از نرم افزار 

o



:نرمافزاراستناددهیاهمیتوضرورت
یتوانیددازستندوشمابهراحتیمآیاتماماطالعاتومنابعاصلیشمادریکجابهصورتمتمرکزموجوده:پرسشاول

میانآنهامنبعاصلیخودرابازیابیکنید؟

ررادرمیتوانیدمنبدعمدوردن داگریکیازآدرسهایپایگاههایاطالعاتیشماازدستبرودبهراحتی:پرسشدوم

بیابید؟پایگاهدیگر

ینشریۀدیگدرینشریهبهشیوۀاستنادآیااگربخواهیدمقالۀخودتانرا،بههردلیل،ازشیوۀاستنادییک:پرسشسوم

؟کنیدبرگردانید،بهراحتیاینکارراانجاممیدهید؟چهقدرزمانصرفمی

ناییدارید؟بهمنابعمتنوعآشآیاباشیوههایمختلفاستناددهیجهتاستناددرونمتنیوبرونمتنی:پرسشچهارم

سید؟آیااطالعاتکتابشناختیومتادیتایمنابعاطالعاتیمختلفرامیشنا:پرسشپنجم

اشدتهباشدیدواطالعاتیدسترسیدآیاوقتیکهمیخواهیددرکتابخانهویامحلدیگریبهیکمنبعمهم:پرسشششم

؟کامپیوترشخصیتاندردسترسنباشدراهحلجایگزینیدارید



:استناددهیکاربرد نرم افزارهای 

سرقتعلمیازجلوگیری

بنامهوتن یمکتااستناددهیدستیپیچیدگی،مکانیزهنبودن،زمانبربودنوخطاپذیریفرایند

مورداستفادهدراثرتغییرفوریشیوهنامهاستنادینیازمؤلفبه

برای(ارمحیطنرمافز)مورداستفادهدریکتحقیق،درمحلیجدایازمتنمقالهذخیرهکردنلیستمراجع

مواقعلزومجهتاستفادههایبعدی

اباویکهیکمحققدرطیسازماندهیدانشدرطولپژوهشخودبهدستمیآوردمرتبکردناطالعاتی

آنبرخوردمیکند

فهرستمندابعهایتعیینشدهدرمتنوواردکردناستنادهاواطالعاتکتابشناختیمنابعبااستفادهازشیوه

خودکاربهصورت



:استناددهیبحران پیش روی یک پژوهشگر بدون نرم افزار 

صدو متنوعمورداستناددرتألیفاتحوزههایمختلدفبهخاقالمومنابعتعدد

مقالدۀ،رساله،گزارشپژوهشی،/کتاب،پایاننامهعلوماسالمیوانسانیشامل

نهاواستناددهیدرستبهآ...واقالمدیجیتالمتونقدیم،،مداخلدانشنامه

متنیوهاقلممنابعدرمیانانبوهینامن مازکتاب،مقالهودهمؤلفسرگردانی

بازیابیواستناددهیوسازی،جستجوجهتمجموعهغیرمتنی

کتابنامهن یموتاستناددهیدستیخطاپذیریفرایند،مکانیزهنبودنوپیچیدگی

غییدرناشدر،مورداستفادهدراثربهخاطرتنامۀاستنادیتغییرفوریشیوهنیازبه

...تغییرمجلۀدریافتکنندهمقالهو

استنادیهاینامهشیوهروزافزونتعدد



:اعمال اصلی نرم افزارهای استناددهی

مجموعهسازی

سازماندهی

استناددهی

همزمانسازی



:مجموعه سازی

 ه وکتا ، مقاله، مصاحبه، فیلم، پایان نامه، نقش: آیتم هاانواع ذخیره...

 واردکردن دستی و خودکار آیتم ها امکان

 نرم افزاراطالعات کتابشناختی منابع در ذخیره

 فایل ها به صورت ذخیرهPDF وWord(برخی از نرم افزارها)

 ذخیره عناوین و آیتم های مختلف با شناسه( مانندISBN وDOI)



:  سازماندهی

 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



:استناددهی

انتخا  شیوه نامه مورد نظر

 ایجاد استناد درون متنی

ایجاد کتابنامه در انتهای پژوهش

استناد چند مرجعی

 الکترونیکیبه انواع منابع چاپی و استناددهی

استناد نقل در نقل



:همزمان سازی

دی نامنمهمزمان سازیرا مختلف دستگاه و یا فضای میان چندین هماهنگیو یا ایجاد همگام سازی.

 نیاا از چنادیوتبلاتلا  تاا ، کار،محلرایانه ، صیشخرایانه طریق سخت افزارهای مختلف مثل از

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



:تنوع نرم افزارهای مختلف استناددهی
اندنوت

زوترو

مندلی

رفورک

پیپر

رفرنسمنجر

سایتاوی

پژوهیار



ی مرکز تحقیقات کامپیوتر
( نور)علوم اسالمی 

 رایگانبه صورت 1390در فروردین آزمایشی نسخه

 1392آذر 25در تاریخ 1نسخه

 1393آذر 25در تاریخ با قابلیت هم زمان سازی و دسترسی به کتابخانه شخصی 1.5نسخه

 اپرا و نیز به صورت نسخه دسکتابی با قابلیت کار با مرورگرهای کروم« 2پژوهیار »نسخه ،

هم زمان با هفته پژوهش 1394فایرفاکس از آذر 



استناددهی

همزمانسازی

مجموعهسازیو
سازماندهی



چرا پژوهیار؟
انگلیسیوعربی،فارسیبهطورهمزمانبهمنابعاستناددهی1)

خارجیارهایمشابهافزودرنتیجهتن یمدرستفهرستمنابعبرخالفنرمعالئمنگارشیوسجاوندیفارسیوعربیازپشتیبانی2)

حرفهایودرنتیجهاستفادهآسانازآنبرایتمامپژوهشگرانمبتدیو(وعربی)رابطکاربریزبانفارسیداشتن3)

ایداخلدیابخانههایکتفرادادهو...(نورمگز،مگایران،ایرانداک،سیویلیکاو)فارسیپایگاههایعلمیاستانداردازپشتیبانی4)

ورودخودکدارجهدتخدارجیپایگاههاوکتابخاندههایبرعالوه...(ودارالحدیث،،lib.irکتابخانهملی،کتابخانهمجلس،)

(نرمافزارهایخارجیحلشدنمشکلاستناددهیدر)بهنرمافزار...اطالعاتکتابشناختیمقاله،پایاننامهو

بهفارسیپدیدآورانتبدیلنامانگلیسیامکان5)

جیکهبهدلیدل،برخالفنرمافزارهایخار...درمواقعضروریبهصورتتلفنی،ایمیلوتیمپشتیبانقویورفعمشکالتداشتن6)

ندارنداستفادهرایگانوغیرقانونی،اینامکانرا

عالیدرمقابلکارکردهایمفیدوقیمتمناسب7)



چیست؟« پژوهیارابر »

منظمویکدستصورتبهمنابعواطالعاتبهپژوهشگردسترسی

آن هابهدسترسیویادداشت هاومنابعحملموانعرفع

پژوهیارابر»بامنابعبهنگامویکدست»

همهرددستییاخودکارصورتبهپژوهیارکتابخانهوابرپژوهیاربیناطالعاتتبادل

.استشدهنصبنرم افزارکهدستگاه هایی



:پژوهیارقابلیت ها و امکانات 

فحات ، مقاله، پایان ناماه، پادکسات، صاکتاب: آیتم هااطالعات کتابشناختی انواع ذخیره . 1

وب، مصاااحبه، نقشااه، صاادای هبط شااده، برنامااه تلویزیااونی و رادیااویی، آثااار هنااری، 

..ودست نوشته ها 

Wordو  PDFفایل ها به صورت ذخیره . 2

HTMLو  RTF،PDFاز مجموعه و کتابخانه به صورت گزارش گیری . 3

نرم افزارپشتیبان گیری به صورت دستی و خودکار توسط امکان . 4

فایرفاکساز مرورگرهای اپرا، کروم و « ابر پژوهیار»در کتابخانه پژوهیار و ذخیره . 5

برچسب هابر اساس آن آیتم به منظور جستجو  برچسب گذاری برای هر امکان . 6

آیتم هابین ( لینک)ایجاد ارتباط یا پیوند امکان . 7



:قابلیت ها و امکانات پژوهیار

بروزرسانی خودکار و رایگان در هنگام باز نمودن نرم افزار با تأیید کاربر. 8

آیتم از منابع اطالعاتی ایجاد یادداشت گذاری هر . 9

DOIیا  ISBNعناوین و آیتم های مختلف با شناسه موردنیاز مانند ذخیره .10

حذف شدهآیتم های بازیابی . 11

ها، تصاویر و حتی پیوندهای مرباوط باه  PDFازو طبقه بندی انواع فایل ها اعم ذخیره . 12

موردنظرآیتم 

نتقاال از قالب های خروجی نرم افزار اندنوت و نرم افزارهای مشابه و قابلیت اپشتیبانی . 13

بالعکسمنابع از این نرم افزارها به پژوهیار و 

آن هاتشخیص آیتم های تکراری ذخیره شده و ادغام امکان . 14



:قابلیت ها و امکانات پژوهیار

مشخصمشخص نمودن آیتم های موردعالقه و قرار گرفتن آن ها در پوشه امکان . 15

قابلیاات ذخیره سااازی اطالعااات کتابشااناختی انااواع منااابع اطالعاااتی از پایگاه هااا و .16

م افزارهای وب سایت ها مختلف فارسی، عربی و انگلیسی در کتابخانه شخصی و رفع مشکل نر

خارجی

مجزاسیستم 5امکان نصب بر روی .17

ردودر نرم افزار ( فهرست منابع)امکان درج و ویرایش استناد و درج خودکار کتابنامه .18

آیتممکان یابی آیتم های ذخیره شده در پژوهیار از طریق نمایش نسخه برخط .19

موردنظرقابلیت پیوست کردن تصویر لحظه ای، پایگاه یا وب سایت به آیتم .20



:قابلیت ها و امکانات پژوهیار

PDFجستجو در عناوین و برچسب ها و فایل های ذخیره شده حتی فایل های .21

دلخواهواردکردن دستی و خودکار آیتم ها و ویرایش هر آیتم در زمان مکان ا. 22

هپوشاستفاده از ساخت پوشه ها و زیرمجموعه های هر آیتم ها با دسته بندی امکان . 23

همهنرم افزار برای امکانات کاربری فارسی و درنتیجه سهولت در استفاده رابط . 24

اری تیم پشتیبان قوی و امکان رفع اشکال در مواقع هروری از طریاق برقارداشتن .25

ایمیلتماس یا 

همزمان سازیامکان .26
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:های خارجیاز پژوهیار در مقایسه با نرم افزاراستقبال کمتر علل 

 نیاز به خرید آن در مقابل رایگان بودن نرم افزارهای خارجی مانند اندنوت و...

 آننوپا بودن

 نرم افزارعدم آشنایی محققان و نویسندگان با این

 آشنایی اساتید دانشگاه با پژوهیار و پیشنهاد نرم افزارهای خارجی ازجمله عدم

دانشجویاناندنوت به 



:پیشنهادهایی برای استقبال بیشتر از پژوهیار

گاه ها حمایت معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف و تشویق اساتید و پژوهشگران دانش

ملیبه استفاده از پژوهیار به منظور حمایت از تولیدات 

قویات حمایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از تایم پشاتیبان پژوهیاار و ت

انسانیسخت افزاری و نرم افزاری و نیروی 

 استفاده از پژوهیارتخفیف های ویژه جهت




