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توسط مرکز  1396از خرداد ماه سال  PPCو مخفف  Paper Plagiarism Checkerسامانه مشابهت یاب با نام انگلیسی 

توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و 

 سازی شد. پیاده

 

 هدف 
پژوهشگران و  هدف از طراحی و اجرای سامانه سامانه مشابهت یاب، فراهم سازی دسترسی رایگان و آسان اعضای هیات علمی،

 یا سرقت علمی مقاالت است.  Plagiarismیابی مقاالت برای بررسی کارشناسان به نتایج مشابهت

 

 دسترسی به سامانه 
پزشکی کشور و های علوم در حال حاضر دسترسی این سامانه فقط در اختیار اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه

 ست. ا کارشناسان پژوهشی، کمیته های اخالق، اطالع رسانی، منابع علمی و علم سنجی دانشگاه ها

 

 در سامانه نام کاربری و رمز عبور

سنجی مشترک است. چنانچه رمز عبور را شناسه ورود به این سامانه، کدملی فرد بوده و رمز عبور آن با رمز عبور سامانه علم

  .توانید اقدام کنیدندارید از طریق گزینه بازیابی کلمه عبور میدر اختیار 

 

 روش محاسبه اعتبار
اعتبار تعلق می در سال جاری که در سال میالدی قبل توسط هیات علمی منتشر می شود,  اسکوپوس به دو برابر تعداد مقاالت

د شوبه ازای هر مقاله که جهت شباهت یابی ارسال میو  )اعتبار در اول فروردین هرسال محاسبه و اختصاص داده می شود(گیرد

توسط نهاد  دوبارهو باید حساب  وجود ندارد دیگر امکان ارسال مقاله ,شود. پس از پایان اعتباریک واحد از این اعتبار کم می

  باالدستی شارژ شود.

 

اگر مقاله ای را جهت شباهت یابی ارسال نمایید و به هر دلیلی شباهت یابی موفق نباشد )غیر مجاز بودن نوع فایل،  نکته:

 شود.کوچک یا بزرگ بودن اندازه فایل و غیره( اعتبار کسر شده به صورت خودکار به حساب شما برگشت داده می

 

  از    استفاده    راهنمای

 پرسش های متداول و پاسخ ها -سامانه مشابهت یاب

https://ppc.research.ac.ir 

https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset138/help%20database/پرسش%20های%20متداول%20و%20دریافت%20پاسخ-%20سامانه%20مشابهت%20یاب.pdf
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هت یابیباشمروش   

 

 ارسال مقاله جدید

را انتخاب فرمایید و مشخصات مقاله شامل فایل مقاله و نویسنده اصلی را  «ارسال مقاله جدید»از منوی سمت راست گزینه 

توانید به تعداد دلخواه )تا جایی که اعتبار شما اجازه میدهد( مقاله ارسال نمایید. مدت زمان انجام شباهت یابی وارد نمایید. می

ه باشید مهیا شدن گزارش با ایمیل و پیامک به اطالع وابسته به ترافیک سامانه چندین دقیقه طول میکشد. اگر تیک مربوطه را زد

 شما می رسد. 

 حجم فایل:    

  مگابایت باشد. ۵۰اندازه هر فایل باید زیر 

  صفحه است. ۵۰تعداد صفحات مقاله حداکثر 

  بایت( داشته باشد. 1۰۰کلمه )یا  ۲۰سند باید حداقل 

 باشد.ها( حداکثر دو مگابایت حجم خالص متن )متن منهای عکس 

 نوع فایل:    

 های: اسناد آفیس )ورد، اکسل و پاورپوینت( در قالبdoc - docx - ppt - pptx - xls - xlsx 

 های قالبps  وpdf 

  اسنادOpen Office  در قالبodt 

  اسنادrtf 

 های متنی در قالب فایلtxt  وhtml 

 

 شباهت یابیمشاهده گزارش 

نشان داده می شوند. معموال  «نتایج شباهت یابی»مقاالتی که به شیوه فوق برای مشابهت یابی ارسال می نمایید در جدول 

 بعد از چند دقیقه نتیجه شباهت یابی مشخص شده و می توانید از ستون آخر جدول مذکور فایل گزارش را دانلود فرمایید. 

هایی از مقاله شما که با متن سایر مقاالت مشابه است، منبع مقاالت مشابه از سایر پایگاه ها،  بخشی مشابهت یابی، در نتیجه

 اینترنت و ... و درصد مشابهت را مشخص می کند.

عدد از پیش تعیین شده و قطعی نیست. باید اصل  Plagiarism درصد مشابهت برای ابتالی یک مقاله به سرقت علمی یا

تهیه و ارسال شده مقاله به صورت جزیی بررسی و موارد مشابهت اعالم شده به دقت بازبینی شوند. برای یابی گزارش مشابهت

 .یابی، نیاز به تفسیر و بررسی دقیق کارشناس مربوطه دارداز گزارش مشابهت Plagiarism اعالم
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 ی(تصویر)مشابهت یابیمراحل 
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 دانلود نتیجه مشابهت یابی

 

 

 گزارش مشابهت یابی

 

 

 منابع:

 سامانه مشابهت یاب-

 یاب و طرز کار با آنعرفی سامانه منبعم-

 

 گردآوری: زلیخا رنجبر

 1400-تیر ماه

https://ppc.research.ac.ir/
https://ppc.research.ac.ir/
http://rsf.research.ac.ir/movie-1

