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دس ایي ساٌّوب  ،اّن هَاسدی کِ هوکي است تَسط داًطجَیبى ٍ هحممیي جَاى ثِ اضتجبُ اص هصبدیك سشلت علوی -ادثی ضوشدُ ًطَد ،ثیبى
هیضَد .ثِ عجبست دیگش ،دس ایٌجب ثِ اّن هَاسد ًبخَاستِای اص هصبدیك سشلت علوی -ادثی اضبسُ هیضَد کِ ثِ علت عذم آگبّی صحیح ًَیسٌذگبى
هطبّذُ ضذُاست .اضتجبُ اصلی ثعضی اص داًطجَیبى ایي است کِ تصَس هیکٌٌذ کِ کپی کشدى هطبلجی کِ ثبس علوی ًذاسد ،هبًعی ًذاسد .ثعضی اص
داًطجَیبى ثِ علت کبّلی یب ضعف تحشیش همبلِ ثِ صثبى اًگلیسی ٍ ّوچٌیي عذم آگبّی اص هصبدیك سشلت علوی -ادثی ،هشتکت کپی کشدى
ثخطْبیی اص یک یب چٌذ همبلِ هی ضًَذ ،کِ هوکي است ثبس علوی ًیض ًذاضتِ ثبضذ .الجتِ کپی کشدى ثخطْبی غیشعلوی دس همبالت فبسسی ًیض
هطبّذُ هیضَد .ثِ کشات هطبّذُ ضذُاست کِ ثخطْبیی اص پیطیٌة تحمیك همبالت یب پبیبىًبهِّب ٍ ّوچیي فصلْبی اٍل پبیبىًبهِ ثِ علت «عذم
آگبّی داًطجَیبى اص هصبدیك سشلت علوی-ادثی» کپی ضذُاست؛ چشا کِ ثِ اضتجبُ تصَس هیکٌٌذ کِ چَى اسجبعبت ًیض عیٌبً کپی ضذُاست ٍ کبس
علویای سا ثِ خَد ًسجت ًذادُ اًذ ،ثالهبًع است .الجتِ ثِ علت اّویت هَضَع ،هَاسد حیبتی دس ایي ًَضتبس ثب ثیبىّبی هختلف تکشاس ضذُاست تب
سافع ّشگًَِ اثْبهی ثشای داًطجَیبى ثبضذ.
















کپی کردن جمالت غیرعلمی ویس مجاز ویست .ثعضی اص داًطجَیبى ثِ اضتجبُ تصَس هیکٌٌذ کِ هَادی اص هٌبثع ٍ هشاجع کِ ثبس علوی
ًذاسد  ،لبثل کپی کشدى دس همبلة آًْب است .دس صَستی کِ کپی کشدى جوالت یک هشجعٍ ،لَ ایي کِ ثبس علوی ًیض ًذاضتِ ثبضذ ،اص هصبدیك
سشلت ادثی هحسَة هیضَد.
کپی کردن جمالت غیرعلمی ،در صورت ارجاع ویس مجاز ویست .ثعضی اص داًطجَیبى ثِ اضتجبُ تصَس هیکٌٌذ کِ کپی کشدى هَادی
اص هٌبثع ٍ هشاجع کِ ثبس علوی ًذاسد ،دس صَست اسجبع دادى ثِ آى ،ثالهبًع است .کپی کشدى جوالت یک هشجعٍ ،لَ ایي کِ ثبس علوی ًیض
ًذاضتِ ثبضذ ،اص هصبدیك سشلت ادثی هحسَة هیضَد؛ هگش ایي کِ ضوي اسجبع ،حتوبً داخل گیَهِ (یب " "...عالهت ًمل لَل دس اًگلیسی)
لشاس گیشد .الجتِ داخل گیَهِ گزاضتي هطبلت غیشعلوی ،سجت صیش سئَال سفتي ًَیسٌذگبى اص لحبظ علوی ضذُ ٍ ًطبى اص عذم تَاى
ًَیسٌذگبى دس ًگبسش است ٍ همبلِ لطعبً لبثل پزیشش ًخَاّذ ثَدًَ .یسٌذگبى ،جوالت سا ثبیذ ثِ ثیبى خَد ثِ سضتِ تحشیش دسآٍسًذ.
ثطَس ًوًَِ ،دس هَاسدی هطبّذُ هی ضَد کِ داًطجَیبى ثخطْبیی اص همذهة یک همبلِ ثَیژُ پیطیٌِ تحمیك آى سا ثِ ّوشاُ اسجبعبت داخل
آى ،عیٌبً دس پیطیٌة تحمیك همبلة خَد استفبدُ هی کٌٌذ ٍ سپس تَضیحبت چٌذ هشجع جذیذتش اص سبل اًتطبس آى همبلِ سا ًیض خَد اضبفِ
هیکٌٌذ .دس ایي حبلت ،داًطجَیبى تصَس هیکٌٌذ کِ چَى لسوت کپی ضذُ ،ثب اسجبعبت داخل هتي ،کپی ضذُ است ،پس ثالهبًع است؛ دس
صَستی کِ ایي هَسد ،یکی اص هَاسدِ هصبدیك سشلت علوی -ادثی است ٍ جذاً ثبیذ پشّیض ضَد.
دس صَستی هَسد فَق الزکش ،سشلت علوی -ادثی هحسَة ًوی ضَد کِ کل هطبلت کپی ضذُ دس داخل گیَهِ ثبضذ ٍ ثِ آى هشجع ًیض اسجبع
دادُ ضذُ ثبضذ .ثِ عجبست دیگش ،هطخص ضَد کِ عیٌبً اص هشجع دیگش ًمل ضذُاست .الجتِ چٌیي کبسی اگش چِ آى سا اص هصبدیك سشلت
علوی ٍ ادثی خبسج هی کٌذ؛ اهب ایي کبس ٍّي ًَیسٌذگبى است کِ تَاًبیی ًَضتي هطلت سا ثِ ثیبى خَد ًذاسًذ ٍ همبلِ هسلوبً پزیشفتِ
ًخَاّذ ًطذ؛ چشا کِ هطبلت ثسیبس هْوی کِ ثبس علوی داسد ٍ ًَیسٌذُ تأکیذ داسد کِ عیٌبً ًمل ضَد ،ضوي اسجبع ،داخل گیَهِ گزاضتِ
هی ضَد .دس غیش ایي صَستًَ ،یسٌذُ ثبیذ هطلت سا ثِ ثیبى خَد ثٌَیسذ ٍ سپس اسجبع دّذ .ثِ عجبست دیگش ،اگر مطلبی را از مرجعی به
بیان خود ووشتید ،آوگاه تىها ارجاع کافی است .وقل قول از سایریه در صورتی که داخل گیومه باشد ،مجاز است.
الصم ثِ رکش است کِ جوالتی کِ دس داخل گیَهِ اص کسی ًمل لَل هیضَد ،ثبیذ ثذٍى دخل ٍ تصشف عیٌبً ّوبى کلوبت آى هشجع ثبضذ.
ًطشیبت اص چبح همبالتی کِ ًَیسٌذگبى اص ثخطْبیی اص همبلة خَدضبى ًیض استفبدُ کشدُ اًذ ،اکشاُ داسًذ .الجتِ اگش ًَیسٌذگبى دٍ همبلِ عیٌبً
یکی ًجبضٌذ ،ثبص سشلت علوی -ادثی هصذاق پیذا هیکٌذ.
ثعضی اص ًطشیبت اص ًشمافضاسّبیی کِ ّوپَضبًی لغَی همبالت سا ًطبى هیدّذ ،استفبدُ هیکٌٌذ ٍ اگش دسصذ ّوپَضبًی لغَی ثیص اص 88
دسصذ ثبضذ ،همبلِ سا ثشای اسسبل ثِ داٍسی ًوی پزیشًذ .ایي هَضَع ثِ ایي هعٌب ًیست کِ هعبدل  88دسصذ کپی کشدى هجبص است (حتی
یک جولِ ًیض خبسج اص گیَهِ هجبص ًیست)؛ ثلکِ ایي همذاس  88دسصذ سا ثشای عجبسات ٍ جوالت هتذاٍلی گزاضتِاًذ کِ ّوِ دس ًَضتبس خَد
استفبدُ هیکٌٌذ ،هبًٌذ «ثصَست صیش ثذست هیآیذ»« ،ثب اًتگشالگیشی اص ساثطة اخیش هیتَاى ًَضت» ٍ غیشُ.
هوکي است ثخط ی اص استخشاج سٍاثط همبلة ضوب هطبثِ هشجع دیگش ثبضذ (ثطَس ًوًَِ ،همبلة ضوب تَسعة همبلة هحمك دیگشی ثبضذ) .دس ایي
حبلت ،هجبص ثِ کپی کشدى جوالت آى ثخص ًیستیذ؛ ٍلَ ایي کِ فشهَلْبی داخل آى هتفبٍت ثبضذ .دلت کٌیذ ،هوکي است کلیِ جوالتی
کِ اص هشجع هزکَس ًَضتِایذ ،جوالت عب هی ثبضذ ،اهب ٍلتی عیٌبً کٌبس ّن لشاس هیگیشد ،کبهالً هطخص است کِ جوالت کپی ضذُ است.
تطبثِ سبختبس دٍ همبلِ ًیض اص هصبدیك سشلت علوی -ادثی ضوشدُ هیضَد؛ هگش ایي کِ دس همبلِ ثِ ایي هَضَع اضبسُ ٍ اسجبع دادُ ضَد.
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